
 

 

 

 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
รำยงำนผู้สอบบญัชีและงบกำรเงิน 

ส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 















ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 159,060,091.75    439,461,620.55    38,934,342.50      6,559,536.91        9,299,972.65        
เงนิลงทุนชัว่คราว 7 27,010,297.81      1,984,913,979.84  60,924,047.09      -                     584,785,800.57    

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น - สทุธิ 5.2 และ 8 476,579,482.49    366,597,586.49    228,145,886.00    378,532,493.01    175,191,802.34    

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 5.2 -                     -                     -                     1,270,077,591.40  -                     

สว่นของสนิทรพัยท์ีค่รบกําหนดรบัชําระภายในหนึ่งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม 5.2 75,776,000.00      -                     -                     -                     -                     

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 9 2,180,754.03        2,317,449.28        2,140,621.71        2,168,405.39        2,300,063.72        
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 10 88,517,269.73      60,505,528.38      64,145,018.87      88,517,269.73      59,898,314.40      

งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ 11 101,040,489.05    -                     -                     -                     -                     

งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญาบรกิารตดิตัง้ 712,320.00          -                     -                     -                     -                     
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 35,156,265.38      386,903,020.31    5,205,033.94        161,478.66          494,558.36          
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 966,032,970.24    3,240,699,184.85  399,494,950.11    1,746,016,775.10  831,970,512.04    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 12 128,679,670.66    -                     -                     -                     -                     

เงนิลงทุนระยะยาว 421,850.00          371,600.00          326,520.00          421,850.00          371,600.00          
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 13 -                     -                     -                     1,049,960,920.00  1,049,960,920.00  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 14 3,356,843,772.73  -                     -                     -                     -                     
เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 15 -                     507,391,683.23    -                     -                     -                     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - สทุธิ 9 1,915,274.65        2,636,266.67        2,582,395.58        1,915,274.65        2,636,266.67        
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  - สทุธิ 16 3,282,614,057.16  2,668,833,193.81  1,674,475,463.52  279,836,776.82    263,768,675.95    
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 17 614,542,503.72    477,522,760.69    469,464,264.80    -                     -                     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18.1 6,199,212.60        4,837,027.14        7,916,372.02        5,697,266.62        4,607,303.69        
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 19 121,351,771.50    28,087,128.69      24,277,900.36      11,371,110.05      11,351,154.21      
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,512,568,113.02  3,689,679,660.23  2,179,042,916.28  1,349,203,198.14  1,332,695,920.52  

รวมสินทรพัย์ 8,478,601,083.26  6,930,378,845.08  2,578,537,866.39  3,095,219,973.24  2,164,666,432.56  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 1 จาก 82

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

สินทรพัย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 



ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 291,000,877.90    119,496,017.43    82,130,089.99      273,908,486.38    54,501,293.43      
ตัว๋แลกเงนิขายลด 21 380,000,000.00    490,000,000.00    -                     380,000,000.00    490,000,000.00    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 5.2 และ 22 187,890,657.43    148,496,847.01    39,915,535.28      23,473,828.83      23,927,547.38      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลและบรษิทัอื่น 23 128,896,286.53    -                     -                     -                     -                     
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 5.2 30,000,000.00      -                     -                     30,000,000.00      -                     

สว่นของหนี้สนิทีค่รบกําหนดจา่ยชําระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24 226,159,174.80    836,705,646.78    174,737,855.58    8,250,000.00        34,200,000.00      

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ -                     33,424.92            401,100.00          -                     -                     

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 26 196,507.00          177,348.00          -                     82,049.00            177,348.00          

ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลคา้งจา่ย 10,219,985.80      91,544.00            -                     -                     -                     
เงนิปันผลคา้งจา่ย 962,402.06          2,219,772.22        1,990,503.40        951,747.82          2,170,866.92        
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 26,001,833.21      19,191,486.23      11,341,859.77      12,202,395.26      9,922,752.95        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,281,327,724.73  1,616,412,086.59  310,516,944.02    728,868,507.29    614,899,808.68    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 24 1,412,611,479.18  632,495,893.22    814,161,620.00    3,000,000.00        2,250,000.00        

หุน้กู้ 25 3,234,100,000.00  2,418,700,000.00  -                     815,400,000.00    -                     
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - สทุธิ -                     -                     33,424.92            -                     -                     
ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ 26 29,166,107.00      25,302,683.00      26,631,245.18      26,469,669.00      23,242,134.00      
ค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระค้ําประกนั 27 46,213,539.72      46,213,539.72      46,213,539.72      46,213,539.72      46,213,539.72      
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1,235,000.00        -                     -                     -                     -                     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,723,326,125.90  3,122,712,115.94  887,039,829.82    891,083,208.72    71,705,673.72      

รวมหน้ีสิน 6,004,653,850.63  4,739,124,202.53  1,197,556,773.84  1,619,951,716.01  686,605,482.40    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ 28

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 937,716,283 หุน้ ในปี 2560 และ

861,283,589 หุน้ ในปี 2559 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 937,716,283.00    861,283,589.00    736,140,807.00    937,716,283.00    861,283,589.00    

ทุนทีอ่อกและเรยีกชําระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 836,030,770 หุน้ ในปี 2560 และ 

765,585,412 หุน้ ในปี 2559 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 836,030,770.00    765,585,412.00    736,140,807.00    836,030,770.00    765,585,412.00    

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 29 371,118,936.72    370,999,870.41    370,999,870.41    371,118,936.72    370,999,870.41    

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 30 83,603,077.00      76,558,541.00      73,614,080.00      83,603,077.00      76,558,541.00      

ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 317,588,294.51    242,817,783.83    243,926,043.79    184,515,473.51    264,917,126.75    

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 500,436,174.50    440,257,329.98    (42,275,300.92)     -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 2,108,777,252.73  1,896,218,937.22  1,382,405,500.28  1,475,268,257.23  1,478,060,950.16  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 365,169,979.90    295,035,705.33    (1,424,407.73)       -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,473,947,232.63  2,191,254,642.55  1,380,981,092.55  1,475,268,257.23  1,478,060,950.16  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,478,601,083.26  6,930,378,845.08  2,578,537,866.39  3,095,219,973.24  2,164,666,432.56  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 2 จาก 82

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

งบการเงนิรวม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2559

หมายเหตุ ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2560 ปี 2559

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5.1 710,288,039.64      626,175,307.64      444,926,538.57      512,172,607.91      

รายไดอ้ืน่

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 220,588,936.00      229,035,048.00      -                      -                      

ดอกเบี้ยรบั 5.1 7,212,632.29         1,233,841.97         39,138,562.22       2,294,307.41         

รายไดเ้งนิปนัผล 5.1 -                      -                      9,000.00               62,999,997.20       

อืน่ๆ 5.1 24,541,681.06       24,691,963.06       14,306,036.36       16,005,785.13       
รวมรำยได้ 962,631,288.99      881,136,160.67      498,380,137.15      593,472,697.65      

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบรกิาร 5.1 510,136,554.48      468,807,547.63      332,066,499.71      384,768,608.62      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 12,260,254.85       10,242,852.62       12,260,254.85       10,212,702.62       
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 171,578,693.31      137,345,465.94      42,738,339.46       31,829,509.18       

ตน้ทุนทางการเงนิ 208,749,616.83      110,397,084.10      46,653,997.86       18,462,305.19       
รวมค่ำใช้จ่ำย 902,725,119.47      726,792,950.29      433,719,091.88      445,273,125.61      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 14 196,234,099.98      -                      -                      -                      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 15 -                      (2,031,316.77)        -                      -                      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 256,140,269.50      152,311,893.61      64,661,045.27       148,199,572.04      
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 18.3.1 (22,749,090.44)      (16,577,199.26)      (13,073,707.57)      (16,418,790.23)      
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 233,391,179.06      135,734,694.35      51,587,337.70       131,780,781.81      

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ 60,178,844.52       32,532,630.90       -                      -                      

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
ผลก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน

ทีก่ าหนดไว ้- สุทธจิากภาษเีงนิได้ 18.3.2 -                      3,232,023.35         -                      3,267,897.73         
รวมก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สทุธิจำกภำษี 60,178,844.52       35,764,654.25       -                      3,267,897.73         

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 293,570,023.58      171,499,348.60      51,587,337.70       135,048,679.54      

กำรแบง่ก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 207,185,477.65      118,742,274.93      
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 26,205,701.41       16,992,419.42       
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 233,391,179.06      135,734,694.35      

กำรแบง่ก ำไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 267,364,322.17      154,506,929.18      
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 26,205,701.41       16,992,419.42       
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 293,570,023.58      171,499,348.60      

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 34 0.26 0.16 0.07 0.17 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 3 จาก 82

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

การแปลงค่า ส่วนเกนิทุน(ขาดทุน)
จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลีย่นแปลง ส่วนเกนิทุน รวม รวม

ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อก ส่วนเกนิมลูค่า ส่วนเกนิมลูค่า ส ารอง ในหน่วยงาน สดัส่วนการถอืหุน้ใน มลูค่าหุน้ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่ี รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือ้คนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ บรษิทัย่อย ของบรษิทัย่อย ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถ้อืหุน้

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

การออกหุน้ทุนของบรษิทัย่อย -                       -                    -                    -                    -                      -                     -                       450,000,000.00     450,000,000.00      450,000,000.00      300,500,010.00     750,500,010.00      
เงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 28 และ 31 29,444,605.00        -                    -                    -                    (120,138,097.24)    -                     -                       -                      -                      (90,693,492.24)       -                     (90,693,492.24)       
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 :

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยลดลง
จากเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย -                       -                    -                    -                    -                      -                     -                       -                      -                      -                      (21,032,316.36)      (21,032,316.36)       

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ปรบัปรุงใหม่) 29,444,605.00        -                    -                    -                    (120,138,097.24)    -                     -                       450,000,000.00     450,000,000.00      359,306,507.76      279,467,693.64     638,774,201.40      
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 (ปรบัปรุงใหม่) 765,585,412.00       364,982,731.51    6,017,138.90       76,558,541.00     242,817,783.83     17,268,901.50       (27,011,571.52)       450,000,000.00     440,257,329.98      1,896,218,937.22    295,035,705.33     2,191,254,642.55    
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้
เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ าหน่ายหุน้จากการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิ 28 และ 31 15,776.00              119,066.31         -                    -                    -                      -                     -                       -                      -                      134,842.31            -                     134,842.31            
จ่ายปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 28 และ 31 70,429,582.00        -                    -                    -                    (124,944,454.94)    -                     -                       -                      -                      (54,514,872.94)       -                     (54,514,872.94)       
รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ 70,445,358.00        119,066.31         -                    -                    (124,944,454.94)    -                     -                       -                      -                      (54,380,030.63)       -                     (54,380,030.63)       

การเปลีย่นแปลงในส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้(ลดลง)
    จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                       -                    -                    -                    -                      -                     -                       -                      -                      -                      43,954,977.40       43,954,977.40        

จากเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย -                       -                    -                    -                    -                      -                     -                       -                      -                      -                      (26,404.24)           (26,404.24)            
โอนกลบัก าไรสะสมจากการขายเงนิลงทุน -                       -                    -                    -                    (425,976.03)          -                     -                       -                      -                      (425,976.03)           -                     (425,976.03)           
รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้อืหุน้ 70,445,358.00        119,066.31         -                    -                    (125,370,430.97)    -                     -                       -                      -                      (54,806,006.66)       43,928,573.16       (10,877,433.50)       
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี

ก าไร -                       -                    -                    -                    207,185,477.65     -                     -                       -                      -                      207,185,477.65      26,205,701.41       233,391,179.06      
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น -                       -                    -                    -                    -                      60,178,844.52       -                       -                      60,178,844.52        60,178,844.52        -                     60,178,844.52        
รวมก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                       -                    -                    -                    207,185,477.65     60,178,844.52       -                       -                      60,178,844.52        267,364,322.17      26,205,701.41       293,570,023.58      

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                       -                    -                    7,044,536.00        (7,044,536.00) -                     -                       -                      -                      -                      -                     -                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25560 836,030,770.00       365,101,797.82    6,017,138.90       83,603,077.00     317,588,294.51     77,447,746.02       (27,011,571.52)       450,000,000.00     500,436,174.50      2,108,777,252.73    365,169,979.90     2,473,947,232.63    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 4 จาก 82

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

                                                        ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่



ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิ สว่นเกนิ จดัสรรแลว้
ทีอ่อกและ มลูคา่ มลูคา่ ส ารอง รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 736,140,807.00        364,982,731.51        6,017,138.90          73,614,080.00        252,951,005.45        1,433,705,762.86    
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :
เงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 28 และ 31 29,444,605.00         -                       -                       -                       (120,138,097.24)       (90,693,492.24)       

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี

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    
รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :
จ าหน่ายหุน้จากการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิ 28 และ 31 15,776.00               119,066.31             -                       -                       -                        134,842.31            
เงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 28 และ 31 70,429,582.00         -                       -                       -                       (124,944,454.94)       (54,514,872.94)       

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 70,445,358.00         119,066.31             -                       -                       (124,944,454.94)       (54,380,030.63)       
ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                        -                       -                       -                       51,587,337.70         51,587,337.70        
จดัสรรเป็นส ารองตามกฏหมาย -                        -                       -                       7,044,536.00          (7,044,536.00)          -                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 836,030,770.00        365,101,797.82        6,017,138.90          83,603,077.00        184,515,473.51        1,475,268,257.23    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 5 จาก 82

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2559

หมายเหตุ ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 256,140,269.50         152,311,893.61         64,661,045.27          148,199,572.04         

รายการปรบัปรุงกระทบก าไรสุทธเิป็น

   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสือ่มราคา 16 145,850,055.28         94,741,834.31          24,753,509.42          27,102,706.99          

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 19,132,464.34          10,180,424.11          -                         -                         

หนี้สงสยัจะสญู 8 2,519,457.05            (9,785,141.51)           2,519,457.05            (9,785,141.51)           

ค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยัเสือ่มสภาพ (โอนกลบั) 10 (102,019.43)             -                         (102,019.43)             -                         

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 16 (656,529.12)             (2,668,112.14)           (656,529.12)             (2,668,112.14)           

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ่้าย 16 1,492,079.05            607,213.98              -                         -                         

ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายเงนิลงทนุชัว่คราว (10,168,560.11)         (2,867,736.38)           (3,475,058.20)           (1,034,027.90)           

ขาดทนุ (ก าไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุระยะยาวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (50,250.00)               (45,080.00)               (50,250.00)               (45,080.00)               

ขาดทนุ (ก าไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุชัว่คราวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 39.55                      (4,022,424.10)           -                         (3,110,492.35)           

ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายสนิทรพัยถ์าวร 16 (3,751,509.99)           (4,539,437.85)           (3,751,509.99)           (4,902,521.25)           

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 476,848.40              (539,196.85)             177,913.04              (539,196.85)             

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (1,307,384.10)           -                         -                         -                         

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 14 (196,234,099.98)        -                         -                         -                         

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 15 -                         2,031,316.77            -                         -                         

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 26.1 4,180,583.00            3,410,462.17            3,430,236.00            3,690,800.00            

ประมาณการรือ้ถอน 1,235,000.00            -                         -                         -                         

กลบัรายการเงนิปนัผลคา้งจ่ายเป็นรายไดอ้ืน่ๆ -                         -                         (1,355,150.40)           -                         

รายไดด้อกเบี้ย (6,284,842.87)           (1,233,841.97)           (39,138,562.22)         (2,294,307.41)           

รายไดเ้งนิปนัผล -                         -                         -                         (63,015,997.20)         

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 185,906,815.61         110,397,084.10         42,778,686.86          18,462,305.19          

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 398,378,416.18         347,979,258.25         89,791,768.28          110,060,507.61         

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ (112,341,365.73)        (122,468,981.22)        (205,841,266.17)        344,927.24              

   สนิคา้คงเหลอื (27,909,721.92)         3,639,490.49            (28,516,935.90)         4,246,704.47            

   งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ (101,040,489.05)        -                         -                         -                         

   งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญารบัจา้งตดิตัง้ (712,320.00)             -                         -                         -                         

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 51,781,825.17          (81,693,973.42)         333,079.70              62,260.07                

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (86,856,523.40)         110,538.60              2,873,738.70            (62,152.18)               

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 20,671,124.69          95,966,059.52          (2,524,593.75)           (23,236,741.87)         

   หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 6,808,961.65            8,631,038.69            2,279,642.31            1,060,555.25            

   ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 26.1 (298,000.00)             (1,329,653.00)           (298,000.00)             (1,329,653.00)           

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 148,481,907.59         250,833,777.91         (141,902,566.83)        91,146,407.59          

จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล (20,316,980.84)         (17,326,077.31)         (17,057,365.04)         (17,157,661.37)         

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 128,164,926.75         233,507,700.60         (158,959,931.87)        73,988,746.22          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 6 จาก 82

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2559

หมายเหตุ ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2560 ปี 2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั -                         (510,208,425.20)        -                         -                         
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 13 -                         -                         -                         (180,000,000.00)        
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม (2,364,205,011.34)     -                         -                         -                         
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 5.2 -                         -                         (1,681,690,872.79)     (291,475,000.00)        
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 5.2 -                         -                         411,613,281.39         521,693,391.12         
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 9 (2,344,865.82)           (3,204,200.00)           (2,314,865.82)           (3,204,200.00)           
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 9 3,202,553.09            2,973,501.34            3,167,516.17            2,948,837.64            
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุชัว่คราว 5,072,744,400.48      1,878,702,748.35      2,767,200,858.74      487,769,840.35         
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุชัว่คราว (3,147,399,699.44)     (3,795,802,520.62)     (2,178,939,999.97)     (1,059,519,999.97)     
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 16 9,354,022.63            5,379,199.07            7,815,000.00            4,911,909.35            
เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยถ์าวร 16 (749,542,377.62)        (1,073,605,286.62)     (27,686,452.60)         (14,273,141.04)         
เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 (156,152,207.37)        (18,238,920.00)         -                         -                         
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 17,968,519.66          -                         -                         -                         
เงนิสดจ่ายมดัจ าในการซือ้หุน้ -                         (300,000,000.00)        -                         -                         
เงนิจ่ายช าระเจา้หนี้เช่าซือ้ (33,424.92)               (401,100.00)             -                         -                         
เงนิปนัผลรบั -                         -                         -                         138,888,940.01         
ดอกเบี้ยรบั 6,429,526.42            1,115,509.69            38,947,180.67          2,313,229.47            
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,309,978,564.23)     (3,813,289,493.99)     (661,888,354.21)        (389,946,193.07)        

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 154,465,893.49         23,578,267.91          202,895,176.33         (27,089,599.71)         
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 30,000,000.00          -                         30,000,000.00          -                         
เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 21 1,080,000,000.00      990,000,000.00         1,080,000,000.00      990,000,000.00         
เงนิสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลด 21 (1,190,000,000.00)     (500,000,000.00)        (1,190,000,000.00)     (500,000,000.00)        
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 25 815,400,000.00         2,418,700,000.00      815,400,000.00         -                         
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24 1,022,287,900.00      655,039,920.00         15,000,000.00          -                         
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24 (852,718,786.02) (174,737,855.58) (40,200,000.00)         (35,578,580.58)         
เงนิปนัผลจ่าย (126,201,825.10) (90,464,223.42) (124,808,423.64)        (119,941,141.98)        
เงนิรบัจากการเพิม่ทนุ 28 70,564,424.31          -                         70,564,424.31          29,444,605.00          
ส่วนเกนิทนุจากส่วนล ้ามลูค่าหุน้ของบรษิทัยอ่ย -                         450,000,000.00         -                         -                         
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 5,686,118.22            279,467,693.66         -                         -                         
จ่ายดอกเบี้ย (168,401,706.24)        (103,807,362.03)        (40,743,326.66)         (18,461,305.72)         
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 841,082,018.66         3,947,776,440.54      818,107,850.34         318,373,977.01         

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 60,178,844.52          32,532,630.90          -                         -                         
เงินสดรบัจำกกำรลงทนุในบริษทัย่อย 151,245.50              -                         -                         -                         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (280,401,528.80)        400,527,278.05         (2,740,435.74)           2,416,530.16            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 6 439,461,620.55         38,934,342.50          9,299,972.65            6,883,442.49            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยปี 6 159,060,091.75         439,461,620.55         6,559,536.91            9,299,972.65            

กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม (หน่วย : ล้ำนบำท)

1. เงนิสดจ่ายในระหวา่งปี
   ดอกเบี้ยจ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย์ -                         2.88                       -                         -                         

2. รายการทีม่ใิช่เงนิสด
   ซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 16 16.53                      14.27                      16.53                      14.27                      

3. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามาใช้
    เพือ่กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต 1,097.11                  181.68                    141.74                    181.68                    

4. การออกหุน้ปนัผล 28 70.43                      29.44                      70.43                      29.44                      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 7 จาก 82

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน จ ากดั เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2536 
ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนังสอืและนิตยสาร  และลงทุนใน
ธุรกจิ ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 
 

2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน
งบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

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

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที่ 1 
(ปรบัปรุง 2559) เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
เรื่อง "ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2559"  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยกเวน้ทีร่ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม  

2.2.1 งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 
ดงัต่อไปนี้ 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทำงอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     
บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และผลติไฟฟ้าดว้ย

พลงังานแสงอาทติย ์
ไทย - 99.99 

บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย - 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย - 99.99 
บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และผลติไฟฟ้าดว้ย

พลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.96 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ต่างประเทศ 

ไทย 99.99 - 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั* เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 50.00 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 - 

บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลชู ัน่ จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 81.25 - 

บริษทัย่อยทำงอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงอ้อม :     
บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ และ

ใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้และใหเ้ช่าระบบ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 - 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 - 
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ

ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 - 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั** ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 48.39 48.39 
บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน

ต่างประเทศ 
ไทย - 99.99 

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

ฮ่องกง - 100.00 

Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ญีปุ่น่ 98.00 50.00 

Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 98.00 50.00 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 
ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 
 ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัย่อยทำงอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงอ้อม (ต่อ) :     
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 98.00 50.00 
Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.)** พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ - 50.00 
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่น่ ญีปุ่น่ 98.00 - 

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

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงอ้อมและบริษทัร่วมทำงอ้อม :     
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั**** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 40.00 10.00 

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

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 
ไทย 50.00 - 

 

* ในปี 2559 ถอืเป็นกจิการทีค่วบคุมรว่มกนั 

** บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นรว่มในอ านาจการควบคุม ดงันัน้จงึถอืว่าบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัย่อย ตามนยิามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานบญัช ี

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

**** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั และ บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 

***** บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไมม่อี านาจในการควบคมุ เนื่องจากเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั เอสทซีี เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั และ 
บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลูชัน่ จ ากดั และมตีวัแทนเป็นกรรมการผูม้อี านาจเพยีง 2 ทา่น จากจ านวน 4 ทา่น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.2.1.2 
ถงึ 2.2.2.1.4 ประกอบ)  

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

ปี 2560  

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

2.2.2.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
EP ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตั ิดงันี้ 

2.2.2.1.1 ให ้ EP เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิ จ ากดั เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 3,099,998 หุน้ โดยมี
มลูค่าตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 และ
สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ี จ ากดั (SSUT) คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
ดงักล่าว ทัง้นี้ EP ไดจ้่ายช าระคา่หุน้ครบทัง้จ านวนแลว้เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2560  

2.2.2.1.2 ให ้EP เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั เอสทซี ี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (STCE) จ านวน 78,447,600 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
16.433 บาท เป็นเงนิ 1,289.13 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (TAC) คดิเป็นรอ้ยละ 39.60 ของทุนจดทะเบยีน 
และเพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั (SSUT) เพิม่อกีรอ้ยละ 15.84 ของทุนจดทะบยีน และเขา้
เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (PPTC) รอ้ยละ 19.80 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ EP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้
ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ)  

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.2.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
EP ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตั ิดงันี้ (ต่อ) 

2.2.2.1.3 ให ้EP เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จ ากดั (APEX) จ านวน 20,602,400 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงนิ 338.56 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 81.25 ของทนุจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักล่าว เพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (TAC) คดิเป็นรอ้ยละ 10.40 ของทุนจดทะเบยีน 
และเพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั (SSUT) เพิม่อกีรอ้ยละ 4.16 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้
เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ี จ ากดั (PPTC) รอ้ยละ 5.20 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ EP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้
ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 

2.2.2.1.4 ให ้EP เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ใน บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (PPTC) จ านวน 3,635,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 142.33 บาท 
เป็นเงนิ 517.49 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ EP  มสีดัสว่นการถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 24.50  
และสดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (TAC) คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนใน
บรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ EP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560  

 ภายหลงัจากการซือ้หุน้ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.2.1.1 ถงึขอ้ 2.2.2.1.4 สดัสว่นการถอืหุน้
ของ EP ในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมดงักล่าว มดีงันี้ 

ชื่อบรษิทั สถานะ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั บรษิทัย่อย 99.99 
บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัย่อย 99.99 
บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จ ากดั บรษิทัย่อย 81.25 
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั บรษิทัร่วมทางออ้ม 50.00 
บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั บรษิทัร่วมทางตรงและทางออ้ม  49.50 
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั บรษิทัร่วมทางออ้ม 40.00 

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

2.2.2.2.1 ให ้ EP ซือ้หุน้ทัง้หมดในบรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั จากบรษิทั เอป็โก ้ กรนี พาวเวอร ์ พลสั จ ากดั จ านวน 
19,999,997 หุน้ ในราคาทุน รวมเป็นเงนิ 119.99 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหม่ใหเ้กดิความชดัเจนในการด าเนินธุรกจิ ทัง้นี้ EP ไดจ้่าย
ช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

2.2.2.2.2 ใหบ้รษิทั โซล่า พาวเวอร ์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จ ากดั “SPM-TH” จ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของ 
Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.) “SPM-HK” จ านวน 4,007,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.05 ดอลลาร์
ฮ่องกง รวมเป็นเงนิ 4.21 ลา้นดอลลารฮ์่องกง เพื่อปรบัโครงสรา้งการจดัการใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารงานของ
กลุ่ม ทัง้นี้ SPM-TH ไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว เมื่อวนัที ่26 กนัยายน 2560 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.2.3 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 9/2560 เมื่อวนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2560 มมีตอินุมตัใิหป้รบัโครงสรา้ง
การถอืหุน้ใหม่ เน่ืองจาก จะน า EP เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัฯ จงึตอ้งปรบั
โครงสรา้งการถอืหุน้ใหม้คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยจะตอ้งมบีรษิทัแกนของกลุ่มบรษิทั 
ดงันัน้จงึประชุมอนุมตัใิหบ้รษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั (RPV) เป็นบรษิทัแกน และอนุมตัใิหจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้
สามญัทัง้หมดของบรษิทัดงัต่อไปนี้ ใหแ้ก่ RPV โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.2.2.3.1 ใหจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั เจเคอาร ์ พลงังาน จ ากดั รวมจ านวน 1,249,880 หุน้ ในราคา 
หุน้ละ 130.38 บาท เป็นเงนิ 162.98 ลา้นบาท 

2.2.2.3.2ใหจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ี จ ากดั รวมจ านวน 19,999,998 หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 10.45 บาท เป็นเงนิ 209.08 ลา้นบาท 

2.2.2.3.3ใหจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั เอป็โกก้รนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั รวมจ านวน 9,999,997 หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 8.54 บาท เป็นเงนิ 85.38 ลา้นบาท 

2.2.2.3.4รวมการจ าหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.2.3.1 ถงึขอ้ 2.2.2.3.3 เป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 457.43 ลา้นบาท ซึง่ทีป่ระชุมของ EP อนุมตัใิห ้RPV ตอ้งเพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยมจี านวนเงนิไม่
น้อยกว่าราคาซือ้หุน้ของทัง้ 3 บรษิทัดงักล่าวขา้งตน้จาก EP ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ RPV ครัง้ที ่
5/2560 เมื่อวนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2560 มมีตอินุมตัใิห ้ RPV เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัจ านวน 
4,570,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นเงนิ 457 ลา้นบาท ซึง่การเพิม่ทุนดงักล่าว เป็นการจดัสรรใหแ้ก ่
EP ทัง้จ านวน โดย EP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2560 สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ 
EP ใน RPV เปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 99.96 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และ RPV 
ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2560 

2.2.2.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 10/2560 เมื่อวนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 มมีตอินุมตัใิห ้ Alternative 
Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (AEKK) เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัจ านวน 2,400 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 10,000 เยน เป็นเงนิ 24 ลา้นเยน ซึง่การเพิม่ทนุดงักล่าว เป็นการจดัสรรใหแ้กบ่รษิทั โซล่า พาวเวอร ์
แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (SPM-TH) ทัง้จ านวน โดย SPM-TH ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่
15 ธนัวาคม 2560 สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ SPM-TH ใน AEKK เปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 50 เป็นรอ้ยละ 98 
ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว  

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

2.2.2.5 เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้ าสญัญาซือ้หุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4) ใน
ประเทศญีปุ่น่ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน เป็นเงนิ 50,000 เยน จากผูถ้อืหุน้เดมิในราคาทุน ตาม
แผนการลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ AEKK ไดช้ าระเงนิค่าหุน้ดงักล่าว
ทัง้จ านวนแลว้เมื่อวนัทีท่ าสญัญา 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

ปี 2559 

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

2.2.2.6 ในระหว่างปี EP มกีารจดทะเบยีนและขายหุน้เพิม่ทุน ดงัต่อไปนี้ 

  หน่วย : ลา้นบาท 
วนัทีจ่ด
ทะเบยีน 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
ของบรษิทั ครัง้ที่ การเสนอขาย 

ทุนจด
ทะเบยีน 

ทุนทีอ่อกและ
รบัช าระแล้ว 

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

2 จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนแบบ 
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

300 253 
 

30 ม.ีค. 2559 
 

78.06% (เปลีย่นแปลงลดลง) 

   47 17 ส.ค. 2559 75.00% (เปลีย่นแปลงลดลง) 
   300   

ในการขายหุน้เพิม่ทุนครัง้ที ่ 2 ซึง่จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง บรษิทัยอ่ยขายหุน้ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท 
ซึง่มสีว่นเกนิมลูคา่หุน้ หุน้ละ 0.15 บาท 

2.2.2.7 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ี
จ ากดั 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  ซือ้หุ้นบุรมิสทิธ ิจ านวน 3,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมป็นเงนิ 32 ลา้นบาท ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้น
บุริมสทิธิ ลงวนัที่ 19 สงิหาคม 2559 ภายหลงัเดือนตุลาคม 2562 โดยหกักบัเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปตัว๋ 
สญัญาใชเ้งนิจ านวน 32 ลา้นบาท 

บรษิทัดงักล่าวมวีตัถุประสงคห์ลกัในการด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

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

2.2.2.8 บรษิทั Green Partner Godo Kaisha ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “Kyotamba Solar Godo Kaisha” และจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อ
บรษิทักบัส านกังานกจิการกฎหมายแห่งประเทศญีปุ่น่ (Legal Affairs Bureau) เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์
2559 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิตามวธิซีือ้เมื่อมกีารควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบรษิทั ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็น
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบรษิัท เปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกบักิจการนั ้นและมี
ความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกจิการนัน้ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของกลุ่มบรษิทั วนัทีซ่ือ้
กจิการคอืวนัทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบัการโอน
อ านาจควบคุมจากฝา่ยหน่ึงไปยงัอกีฝา่ยหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซ่ื้อ โดยวดัจากมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ซึง่รวมถงึการรบัรู้จ านวน
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซือ้หกัดว้ยมลูค่าสทุธ ิ(มลูค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า และหนี้สนิที่
รบัมาซึง่วดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ ก าไรจากการซือ้ในรายการต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรมรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัท ี

สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหไ้ม่รวมค่าใชจ้่ายทีจ่่ายเพื่อใหค้วามสมัพนัธท์ีม่อียู่ก่อนการรวมธุรกจิหมดไป จ านวนเงนิดงักล่าว
จะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

หนี้สนิที่อาจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซือ้จากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหน้ีสนิ หากมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัซึ่งเกดิขึน้จาก
เหตุการณ์ในอดตี และสามารถวดัมลูค่ายุตธิรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

กลุ่มบรษิทั วดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ด้มาจากผูถู้กซือ้ 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อ นอกเหนือจากต้นทุนในการจดทะเบยีนและออกตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการรวมธุรกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษาทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชพี และค่าทีป่รกึษาอื่นๆ กลุ่ม
บรษิทั บนัทกึตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

 บรษิทัย่อยเป็นกจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทั เปิดรบัหรอืมสีทิธใิน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกจิการนัน้ท าใหเ้กดิผล
กระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของกลุ่มบรษิทั  

บรษิัทร่วมเป็นกจิการที่กลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญั โดยมอี านาจเขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
นโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานแต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะควบคุมหรอืควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การมอีทิธพิล
อย่างมนียัส าคญัถูกสนันิษฐานว่ามอียู่เมื่อกลุ่มบรษิทัมอี านาจในการออกเสยีงในกจิการอื่นในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 20 ถงึ 
รอ้ยละ 50  

งบการเงินของบรษิัทย่อยได้ถูกน ามารวมในการจดัท างบการเงิน  โดยเริม่ตัง้แต่วนัที่บริษัทใหญ่มีอ านาจควบคุม
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

บรษิัทฯ จดัท างบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกดว้ย
ราคาทุนซึง่รวมถงึต้นทุนการท ารายการและบนัทกึส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในส่วนไดเ้สยีของ
บรษิทัร่วมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มบรษิทั มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัสิน้สดุลง 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญัเช่นเดยีวกนั ส าหรบัรายการบญัชี
ทีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 
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2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

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  

ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม คอื ส่วนของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิัทย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของ
บรษิทัใหญ่ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนรวม และสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

เมื่อกลุ่มบรษิทั สญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อย กลุ่มบรษิทั ตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อยนัน้ออก 
รวมถงึสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมและสว่นประกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอื
ขาดทุนที่เกดิขึน้จากการสูญเสยีอ านาจควบคุมในบรษิัทย่อยรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน ส่วนได้เสยีในบรษิัทย่อยเดมิที่
ยงัคงเหลอือยู่ใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตาม
วธิสีว่นไดเ้สยีหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 

ผลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงนิลงทุนตามสดัสว่นของบรษิทัย่อย
ที่เปลี่ยนแปลงกบัมูลค่าตามบญัชขีองบริษัทย่อย ซึ่งเกดิจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิัทย่อย โดยผล
ขาดทุนดงักล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิภายใต้ส่วนของผูถ้ือหุ้นและตดัจ าหน่ายเมื่อมกีารขายเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยนัน้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปจัจุบนั 

ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรุง 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2560 มาถอืปฏบิตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ
ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่
เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและแนว
ปฏบิตัิทางบญัชฉีบบัใหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปจัจุบนั (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ ก าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส าหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในการ
ร่วมคา้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยเลอืกบนัทกึตามวธิสี่วนไดเ้สยีได ้ตามทีอ่ธบิายไว้
ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ทัง้นี้ กจิการต้องใช้
วธิกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส าหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภท และหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสี่วน
ไดเ้สยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ กจิการตอ้งปรบัปรุงรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัยอ้นหลงั 

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่า มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย เน่ืองจากฝา่ยบรหิารคาดว่าจะบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามเดมิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

ในระหว่างปีปจัจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิที่มีรอบ
ระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุง
หรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน ดงัต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรุง 2560) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรุง 2560) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรุง 2560) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรุง 2560) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560) การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 

   ความช่วยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2560) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2560) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560) รายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี(ต่อ)  

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2560) ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2560) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่2   (ปรบัปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3   (ปรบัปรุง 2560) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4   (ปรบัปรุง 2560) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรุง 2560) สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6   (ปรบัปรุง 2560) การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรุง 2560) สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560) การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง 
   กบักจิกรรมด าเนินงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2560) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560) การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2560) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรุง 2560) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนี้สนิ 
   ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่4   (ปรบัปรุง 2560) การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรุง 2560) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรุง 

   สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรุง 2560) การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560) 

   เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2560) ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่าและ 

   ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหล่านี้ ส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19  
   (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560) การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560) เงนิทีน่ าสง่รฐั 

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  การตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง  และแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิเมื่อ
น ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง งบกระแสเงนิสด 

มาตรฐานฉบบันี้ ไดม้กีารปรบัปรุงการเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในหนี้สนิของกจิการที่เกดิขึน้จาก
กจิกรรมจดัหาเงนิทัง้ทีเ่ป็นรายการทีเ่ป็นเงนิสดและรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่า
มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง ภาษเีงนิได ้

มาตรฐานฉบบันี้  ไดป้รบัปรุงค าอธบิายใหช้ดัเจนในเรื่องวธิกีารบญัชสี าหรบัภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี กรณีมสีนิทรพัยท์ีว่ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมทีม่จี านวนต ่ากว่ามลูค่าฐานภาษขีองสนิทรพัย ์  ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่า
มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 
4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูค่า
ขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  

รายได้รบัรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการบญัชีจะเข้าสู่กิจการและ
สามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส าคญัของความเป็นเจา้ของ
ในสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝา่ยบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่าย
ไปแลว้นัน้ 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย (ต่อ) 

รายไดค้่าบรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมา รบัรูต้ามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ อตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนงานทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการท างานตามสญัญา 

รายไดจ้ากการตดิตัง้  รบัรูต้ามขัน้ความส าเรจ็ของบรกิารทีใ่ห้ เว้นแต่การติดตัง้นัน้ เป็นเพยีงส่วนประกอบย่อยของ
การขาย ซึง่ในกรณีนี้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการตดิตัง้เมื่อขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รบัรูเ้มื่อมกีารสง่มอบและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบ 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้มื่อกจิการมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุผลว่ากจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขของเงนิ
อุดหนุนทีก่ าหนดไวแ้ละกจิการจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเลอืกแสดงเงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รายไดเ้ป็นรายไดอ้ื่นในก าไรหรอืขาดทุน และเป็นรายไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิส าหรบัเงนิอุดหนุนจาก
รฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์

ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธถ์อืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเ่กดิรายการ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

เงนิปนัผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารรอการตดับญัชปีระกอบดว้ยค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการ
ใหบ้รกิารเมื่อการใหบ้รกิารไดเ้ริม่ด าเนินการ 

 ดอกเบีย้จ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดยีวกนับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่่าใชจ้่ายดงักลา่วเกดิขึน้ 

 รายไดอ้ื่นๆ และค่าใชจ้่าย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร ซึ่งเป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิ
ต่างๆ มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นับจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผูกพนัใดๆ และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพ
คล่องสงูซึ่งพรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนที่ทราบได ้และมกีารเปลีย่นแปลงในมูลค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญั 
และไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึเป็นเงนิลงทนุชัว่คราว 

4.3 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการใช้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั" แสดงภายใต้สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.4 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น แสดงตามจ านวนมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บัซึ่งสุทธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ การวเิคราะห์อายุหน้ี และสถานะการเงนิปจัจุบนัของ
ลกูหนี้ 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.5 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดต ่ากว่า โดยวธิเีขา้ก่อน - ออกก่อน ยกเวน้
งานระหว่างท าบนัทกึดว้ยอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ และจะถอืเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารเบกิใช้ 

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธรุกจิหกัดว้ยคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหส้นิคา้
พรอ้มขายและค่าใชจ้่ายในการขาย 

4.6 เงนิลงทุน 

4.6.1 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุน  สทุธจิากค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

4.6.2 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ทีร่วมในงบการเงนิรวม แสดงมลูค่าตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

4.6.3 เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

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

มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท าการสุดทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีข่ายไปในระหว่างปีไดค้ านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนสทุธจิากค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถึง ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวขอ้งกบัการได้มาของสนิทรพัย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรพัย์ที่กิจการ
ก่อสรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ใน
สภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย ์และ
ตน้ทุนการกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

ตน้ทุนในการรือ้ถอนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี ค่า
เสือ่มราคาค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะท าการรือ้ถอน 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรให้ดขีึน้ถอืเป็นรายจ่าย
ฝา่ยทุน สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ทนัท ี
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4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ไดร้บั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์(ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

4.8 ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภทค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมูลค่าคงเหลอืโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

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

ค่าเสือ่มราคาทีค่ านวณไดข้า้งตน้รวมอยูใ่นผลการด าเนินงาน 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

4.9 ตน้ทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกูย้มืที่เกดิจากเงนิกู้ยมืทีน่ าไปใช้ในการจดัหาหรอืก่อสร้างสนิทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้ร้อมทีจ่ะใช้หรอืขาย ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะ
ใชไ้ด้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยมือื่นๆ ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทุนการกูย้มืประกอบด้วยดอกเบี้ย
และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

4.10 ค่าความนยิม   

ค่าความนิยม คอื ต้นทุนของเงนิลงทุนที่สงูกว่ามูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิัทมสี่วนแบ่งในสนิทรพัยส์ุทธิ
ของบรษิัทย่อย ณ วนัทีไ่ดม้าซึง่บรษิัทนัน้ ค่าความนิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึง่บรษิัทย่อย แสดงเป็นสนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ค่าความนิยมที่เกดิจากการได้มาซึ่งบรษิัทย่อย จะรวมไว้ในบญัชเีงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อย และจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าโดยรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ค่าความนิยมทีร่บัรูจ้ะต้องถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีารกลบัรายการ ทัง้นี้มูลค่าคงเหลอืตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถูกรวม
ค านวณในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารขายกจิการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปนัสว่นไปยงัหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด โดยทีห่น่วย
นัน้อาจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนัซึง่คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากค่าความนยิมทีเ่กดิจากการรวมธรุกจิ 
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4.11  สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า 

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ีแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิซึง่ประมาณไว ้ 25 ปี 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากสทิธกิารใชร้ะบบสายสง่ไฟฟ้านัน้ 

 ค่าตดัจ าหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุน 

4.12 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่บรษิัทฯ ซื้อมาและมอีายุการใช้งานจ ากดัแสดงในราคาทุนด้วยมูลค่าที่จ่ายเริม่แรกสุทธจิาก
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดั ตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นับจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย ์โดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปนี้ 

สทิธจิากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 25 ปี 

วธิกีารตดัจ าหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ และมลูค่าคงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัช ีและจะปรบัปรุง
ตามความเหมาะสม 

4.13 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.13.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
และกองทุนส ารองเลีย้งชพี วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนกังานท างานให้ 

4.13.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน 

4.13.2.1 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนักงานไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี  ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจ่ายสะสมและ
เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์
ของบรษิทัฯ เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 
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4.13 ผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

4.13.3 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (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 าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

4.14 หุน้กู ้

หุน้กู ้บนัทกึมูลค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุนโดยค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมของเงนิทีไ่ดร้บั ซึง่ประกอบดว้ย เงนิกูท้ีไ่ดร้บั
สทุธดิว้ยตน้ทุนทางตรงในการออกหุน้กู ้ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าแต่งตัง้ผูแ้ทนออกหุน้กู ้และค่าทีป่รกึษาใน
การออกหุ้นกู้ ซึ่งตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรงซึ่งไม่แตกต่างจากวิธีอตัราดอกเบี้ยที่แท้ จริงอย่างมีนัยส าคญั ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ตามยอดคงเหลือของหุ้นกู้ในแต่ละงวด ส่วนหนี้สนิที่มีภาระ
ดอกเบีย้อื่นแสดงมลูค่าราคาทุนซึง่บนัทกึค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการเกดิหนี้สนิเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัปี 

4.15 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ใน
ปจัจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

4.16 ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสทิธิซื้อหุ้น (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษ)ี รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากสว่นของทุน 

4.17 หุน้ทุนซือ้คนื 

หุน้ทุนซือ้คนืแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหากราคา
ขายของหุน้ทุนซือ้คนืสงูกว่าราคาซือ้ของหุน้ทุนซือ้คนื บรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลต่างเขา้บญัชสี่วนเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื และ
หากราคาขายของหุน้ทุนซื้อคนืต ่ากว่าราคาซือ้ของหุ้นทุนซือ้คนื บรษิทัฯ จะน าผลต่างหกัจากส่วนเกนิทุนหุน้ทุนซื้อ
คนืใหห้มดไปก่อน แลว้จงึน าผลต่างทีเ่หลอือยู่ไปหกัจากบญัชกี าไรสะสม 

4.18 การจ่ายเงนิปนัผล 

เงนิปนัผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีาร
อนุมตัโิดยคณะกรรมการของบรษิทัส าหรบัเงนิปนัผลระหว่างกาล และเมื่อมกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัส าหรบั
เงนิปนัผลประจ าปี 
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4.19 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน
โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจาก
การแปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

4.20 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ ในกรณี
นี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนับนัทกึตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษขีองรฐั  โดยค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชตีัง้เต็มจ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่้องเสยีภาษีทุกรายการ  แต่
รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ี  รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ได้
ใชใ้นจ านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย  จะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อยมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวด
ปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภาษีต่างกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะ
ไม่มกี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกี่ยวขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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4.21 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถา้ม)ี 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยจ านวนถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี หลงัจากทีไ่ดป้รบัปรุงผลกระทบของหุน้ปรบัลด 

4.22 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

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 

4.23 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

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

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดที่
จะได้รบัในอนาคตจะคดิลดเป็นมูลค่าปจัจุบนั โดยใช้อตัราคดิลดก่อนค านึงภาษีเงนิได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ
ประเมนิไดใ้นตลาดปจัจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแส
เงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดที่
สนิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ี่แสดงให้เหน็ว่ารายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่ 
หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์นัน้และกลบั
รายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูใ้นงวดก่อน 
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4.24 สญัญาเช่า 

4.24.1 กรณีเป็นผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแสดงสนิทรพัยท์ี่ใหเ้ช่าภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิตามประเภทของ
สนิทรพัย ์รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

4.24.2 กรณีเป็นผูเ้ช่า 

 สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

สญัญาเช่าการเงนิ : 

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

4.25 รายงานทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

4.26 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัย์ทางการเงนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบด้วยเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทุน ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น และเงนิใหกู้ย้มื หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิ ประกอบดว้ย เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น เงนิกู้ยมื และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบั
รายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อลดความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เครื่องมอืทีใ่ช ้
คอื สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (Interest rate SWAP contracts) ซึง่ไม่ไดม้กีารรบัรูใ้นงบการเงนิ ณ 
วนัทีท่ าสญัญา 
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4.26 เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย : 

สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยมไีว้เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย ผลต่างที่
ไดร้บัหรอืจ่ายตามสญัญาจะถูกบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อถงึวนัครบก าหนดจ่ายช าระ ส่วนค่าธรรมเนียมจะถูกตดั
จ่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญา 

การท าสญัญา Foreign currency collar : 

สญัญา Foreign currency collar ทีท่ ากบัสถาบนัการเงนิมไีวเ้พื่อจ ากดัความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
โดยก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งต้องช าระส าหรบัหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ผลต่างที่ได้รบัตามสญัญาจะถูก
บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อไดร้บัช าระ 

4.27 การวดัมลูค่ายุตธิรรม   

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกดิขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาด
ทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพ
คล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ให้
มากทีส่ดุ 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้
ของมลูค่ายตุธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบ
เกดิขึน้ประจ า 

4.28 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้ และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปจัจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัไดแ้ก่ : 

4.28.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  
ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปจัจุบนั 

4.28.2 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลูกหน้ี ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้ โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิที่
เป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

4.28.3 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมูลค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความเสยีหาย 
เนื่องจากสนิค้าล้าสมยัและการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื ผู้บรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยั 
และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

4.28.4 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จะตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนเมื่อฝ่ายบรหิารใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาว่า มูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอย่างมสีาระส าคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝา่ยบรหิาร 

4.28.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ ค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝา่ยบรหิารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของ
สนิทรพัยเ์มื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์
หากมกีารเปลีย่นแปลง 

4.28.6 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมูลค่าเริม่แรกและการพจิารณาการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้ จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารในการประมาณมูลค่าของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่
ประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้
โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.28.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

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

 ฝา่ยบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาด
ว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจที่
เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

4.28.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

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

4.28.10 สญัญาเช่า  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญา เพื่อพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่ง
และผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

4.29.11 คดฟ้ีองรอ้ง  

บรษิทัฯ มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝา่ยบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของ
คดทีีถู่กฟ้องรอ้งแลว้ และเชื่อมัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไม่ไดบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิดงักล่าว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว้ 

 
5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิัทฯ มรีายการบญัชกีบับรษิัทย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั สนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้ และ
ค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว  บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนั
โดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อย ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2560 ปี 2559 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา ไทย - - 
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่น่ - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญีปุ่น่ - - 
บรษิทั กลมบอ็กซ์ จ ากดั 
   (ชือ่เดมิ : บรษิทั พรีามดิ สือ่สาร จ ากดั) 

4 
 

รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละบรหิารงาน
ขายโฆษณา 

ไทย 
 

- 
 

- 

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

ไทย - - 

บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จ ากดั 5 โฆษณาสนิคา้และบรกิารทุกรปูแบบบน 
   สือ่สิง่พมิพแ์ละขายหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

ไทย - - 

บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 5 บรกิารดา้นงานโฆษณาสนิคา้ทุกรปูแบบ
ของการสือ่สาร 

ไทย - - 

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

ไทย - - 
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5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (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 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
 บริษทัยอ่ย        
 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 และ 2 - - - 5,885.00 
      ดอกเบีย้รบั 4 - - 33,936,423.37 - 

 รายไดค้่าเช่า 3 - - 360,000.00 360,000.00 
 รายไดอ้ื่นๆ 3 - - 4,694,570.58 536,894.59 
 รายไดเ้งนิปนัผล 5 - - - 62,999,997.20 

 บริษทัยอ่ยทำงอ้อม      
      รายไดจ้ากการขายและบรกิาร          1 - - 1,058,400.00 - 

 รายไดค้่าเช่า 3 - - 252,000.00 252,000.00 
 รายไดอ้ื่น ๆ 3 - - 36,173.96 15,816.97 

 บริษทัรว่ม      
 รายไดจ้ากการขาย 1 - - 90,150.00 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      

 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 19,222,895.10 56,375.00 19,222,895.10 56,375.00 
 รายไดค้่าเช่า 3 58,500.00 - 58,500.00 - 
 ตน้ทุนขาย 1 4,000.00 - 4,000.00 - 

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 2560 และ 2559  
5. ตามทีบ่รษิทัย่อยประกาศจ่ายเงนิปนัผล 
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5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- (ต่อ) 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

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

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,141,253.86 25,267,195.04 13,940,759.00 13,551,385.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,183,906.00 810,071.00 635,817.00 443,394.00 
รวม 25,325,159.86 26,077,266.04 14,576,576.00 13,994,779.00 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.-  

    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,409,120.53 13,336,485.72 16,409,120.53 13,336,485.72 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 
สทุธ ิ 3,945,115.18 872,480.37 3,945,115.18 872,480.37 

ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 4,064,439.15 335,319.86 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 21,000.00 191,525.34 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,250,487.20 14,370,135.94 - 85,779.70 
รวม 1,250,487.20 14,370,135.94 4,085,439.15 612,624.90 

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย                                   - - - 1,074,890.58 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 - 20,000.00 - 
รวม 20,000.00 - 83,000.00 1,137,890.58 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
กรรมการ 
 

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

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัรว่มทำงอ้อม - ส่วนท่ีครบก ำหนดรบัช ำระภำยในหน่ึงปี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 
มรีายละเอยีดดงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 
   1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธ.ค. 60 

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

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้มสองแห่งตามสดัส่วนการถอืหุน้เพื่อซือ้ทีด่นิ โดยการท าสญัญา
กู้ยืม ครบก าหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนัท าสญัญา (ครบก าหนดปี 2560) ให้กู้โดยไม่มีหลกัประกนั และไม่มีการ
คิดดอกเบี้ยระหว่างกนั 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัย่อย - 1,681,690,872.79 (411,613,281.39) 1,270,077,591.40 
 

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

บรษิทัย่อย 230,218,391.12 291,475,000.00 (521,693,391.12) - 

เงินให้กู้ยืมดงักล่าวข้างต้นเป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน ครบก าหนดเมื่อทวงถาม คิดอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี และ 5.50 - 6.00 ต่อปี ตามล าดบั 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธ.ค. 60 

กรรมการ - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งต้นเป็นเงนิกูย้มืจากกรรมการของบรษิทัฯ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม ไมม่ี
การคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 
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5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.3 อื่นๆ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารค า้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนัดงัต่อไปนี้.- 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2560 ปี 2559 

บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อย - 155.00 
บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม 853.40 1,084.90 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางออ้มค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อย 1,125.30 670.90 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางออ้มค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม 414.00 414.00 
บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้มค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม 156.50 - 

 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ปี 2559   
    ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2560 ปี 2559 
เงนิสด 416,433.22 502,587.13 83,000.00 83,000.00 
เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระ  4,634,433.29 5,682,066.91 4,634,433.29 5,682,066.91 
เงนิฝากธนาคาร     

-      - บญัชกีระแสรายวนั 11,015,371.67 99,917,432.36 341,967.38 412,476.01 
-      - บญัชอีอมทรพัย ์ 142,992,853.57 333,337,002.10 1,500,136.24 3,122,429.73 
-      - บญัชฝีากประจ า 3 เดอืน 1,000.00 22,532.05 - - 
รวม 159,060,091.75 439,461,620.55 6,559,536.91 9,299,972.65 
 

7. เงินลงทุนชัว่ครำว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559   
   ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2560 ปี 2559 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 4,423,991.81 1,926,075,323.80 - 584,785,800.57 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ า 22,586,306.00 58,838,656.04 - - 
รวม 27,010,297.81 1,984,913,979.84 - 584,785,800.57 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อ
หาก าไรจากการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์

ในปี 2560 และ 2559 บรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในเงนิฝากประจ ามรีะยะเวลาการฝาก 3 ถงึ 12 เดอืน อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 0.90 - 2.00 ต่อปี และรอ้ยละ 1.125 - 2.60 ต่อปี ตามล าดบั 
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8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559   
   ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2560 ปี 2559 
ลกูหนี้การคา้     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,409,120.53 13,336,485.72 16,409,120.53 13,336,485.72 
บรษิทัอื่น 241,470,814.17 249,846,206.62 181,353,653.44 180,353,270.92 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (23,875,397.65) (21,355,940.60) (23,875,397.65) (21,355,940.60) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 234,004,537.05 241,826,751.74 173,887,376.32 172,333,816.04 
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น     
บรษิทัย่อย - - 4,064,439.15 335,319.86 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 21,000.00 191,525.34 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,250,487.20 14,370,135.94 - 85,779.70 
บรษิทัอื่น * 241,324,458.24 110,400,698.81 200,559,677.54 2,245,361.40 
รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 242,574,945.44 124,770,834.75 204,645,116.69 2,857,986.30 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้     
    หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ 476,579,482.49 366,597,586.49 378,532,493.01 175,191,802.34 

*  ปี 2560             

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - บรษิทัอื่น เป็นลูกหนี้จากการทีบ่รษิทัฯ จ่ายค่าเสยีหายแทนผูข้ายโครงการไฟฟ้าทีไ่ม่สามารถ
จดัหาโรงไฟฟ้า ทีม่กี าลงัการผลติไม่ต ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์ มาขายคนืใหก้บัโจทก ์หรอืบรษิทัย่อยของโจทกไ์ด ้ภายใน
วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 ตามขอ้เสนอของโจทก ์ เพื่อประนีประนอมยอมความ ระงบัขอ้พพิาททางคดทีีถู่กฟ้องรอ้ง 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 41 เป็นจ านวนเงนิ 690 ลา้นเยน (197.26 ลา้นบาท) ทัง้นี้ภายหลงัวนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัคนืเงนิค่าเสยีหายในเดอืนมกราคม และกุมภาพนัธ ์2561 ครบทัง้จ านวน
แลว้ 

ปี 2559 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - บรษิทัอืน่รวมลกูหนี้ค่าเสยีหายจากคดคีวามฟ้องรอ้งอยู่ จ านวน 179.44 ลา้นเยน (54.36  
ลา้นบาท)  (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 41 ประกอบ) 
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8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระหนี้ไดด้งันี้.- 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ลกูหนี้การคา้ทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ 158,620,198.47 176,432,403.73 98,503,037.74 108,116,468.03 
ลกูหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
ไม่เกนิกว่า 3 เดอืน 25,349,123.49 33,815,309.12 25,349,123.49 33,815,309.12 
เกนิกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 25,688,817.37 23,116,956.46 25,688,817.37 23,116,956.46 
เกนิกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 20,753,035.44 4,618,030.42 20,753,035.44 3,441,030.42 
เกนิกว่า 12 เดอืน 27,468,759.93 25,199,992.61 27,468,759.93 25,199,992.61 

รวม 257,879,934.70 263,182,692.34 197,762,773.97 193,698,756.64 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (23,875,397.65) (21,355,940.60) (23,875,397.65) (21,355,940.60) 
สทุธ ิ 234,004,537.05 241,826,751.74 173,887,376.32 172,333,816.04 

 รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญู ทีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 21,355,940.60 31,141,082.11 21,355,940.60 31,141,082.11 
บวก ตัง้เพิม่ในระหว่างปี 2,519,457.05 - 2,519,457.05 - 
หกั   กลบัรายการในระหวา่งปี - (9,785,141.51) - (9,785,141.51) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 23,875,397.65 21,355,940.60 23,875,397.65 21,355,940.60 

 
9. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน - สุทธิ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธ ิมรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,953,715.95 4,723,017.29 4,936,330.39 4,680,968.03 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหว่างปี 2,344,865.82 3,204,200.00 2,314,865.82 3,204,200.00 
หกั   รบัช าระคนืระหว่างปี (3,202,553.09) (2,973,501.34) (3,167,516.17) (2,948,837.64) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 4,096,028.68 4,953,715.95 4,083,680.04 4,936,330.39 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (2,180,754.03) (2,317,449.28) (2,168,405.39) (2,300,063.72) 
ยอดคงเหลอืปลายปี - สทุธ ิ 1,915,274.65 2,636,266.67 1,915,274.65 2,636,266.67 

เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหกู้โ้ดยการท าสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR บวก 
1.50 (รอ้ยละ 7.75 - 8.25 ในปี 2560 และรอ้ยละ 7.75 - 8.375 ในปี 2559) เงนิกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยพนกังานที่
เป็นหวัหน้างาน 
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10.  สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
วตัถุดบิ 63,537,252.29 34,970,068.80 63,537,252.29 34,970,068.80 
วตัถุดบิระหว่างทาง 12,791,139.92 8,618,848.96 12,791,139.92 8,618,848.96 
งานระหว่างท า 7,725,041.55 14,187,329.79 7,725,041.55 14,187,329.79 
วสัดุสิน้เปลอืง 2,349,959.84 1,073,187.03 2,349,959.84 1,073,187.03 
อะไหล ่ 246,219.41 705,551.39 246,219.41 98,337.41 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 2,525,637.29 1,710,542.41 2,525,637.29 1,710,542.41 
รวม 89,175,250.30 61,265,528.38 89,175,250.30 60,658,314.40 
หกั ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (657,980.57) (760,000.00) (657,980.57) (760,000.00) 
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 88,517,269.73 60,505,528.38 88,517,269.73 59,898,314.40 

 
11.  งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง - สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 

งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ เป็นงานระหว่างตดิตัง้แผงเซลสแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามสญัญาเช่าทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งท าสญัญากบับรษิทัอื่นจ านวนสองแห่ง 

 
12. เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั ประกอบดว้ย.- 
     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพื่อค ้าประกนั รอ้ยละ (ต่อปี) ปี 2560 ปี 2559 
เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อ 

ของบรษิทัย่อยทางออ้ม 
0.37 42,866,000.00 - 

เงนิฝากประจ า 3 - 6 เดอืน หนงัสอืค ้าประกนั 
ของบรษิทัร่วมทางออ้ม 

0.875 - 1.00 85,087,670.66 - 

เงนิฝากประจ า 12 เดอืน หนงัสอืค ้าประกนั 
ของบรษิทัย่อยทางออ้ม 

0.90 726,000.00 - 

รวม   128,679,670.66 - 
 
 



 

หน้า 37 จาก 82 

13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย.- 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 12,000.00 12,000.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 - 63.00 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ลงทุนเพิม่ในหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยขา้งตน้ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงนิ 180 ลา้นบาท ตาม
รายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.2.6 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มรีายละเอยีด 
ดงันี้.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ปี 2560 ปี 2559 

ยอดคงเหลอืตน้ปี   1,049,960,920.00 869,960,920.00 
ซือ้เงนิลงทุน   - 180,000,000.00 
จ าหน่ายเงนิลงทุน   - -  
ยอดคงเหลอืปลายปี   1,049,960,920.00 1,049,960,920.00 

 
14. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ประกอบดว้ย.- 

  
หน่วย : ลา้นบาท 

  
งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี ส าหรบัปี 

 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2559 
(ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2560 

ปี 2559 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม 
  

 
 

 
 

 
 

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 1,484.00 1,484.00 49.50 - 527.32 - 9.83 - 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางออ้ม  
 

 
 

 
 

 
 

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 1,981.00 1,981.00 50.00 - 1,778.49 - 112.46 - 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางออ้มและบรษิทัร่วมทางออ้ม         
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั 2,919.00 2,919.00 40.00 10.00 1,051.03 - 73.94 - 

 
 

 
 

 
3,356.84 - 196.23 - 
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15. เงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคมุรว่มกนั 
เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั ประกอบดว้ย.- 

  
หน่วย : ลา้นบาท 

 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงนิลงทุน ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

 
ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) วธิสี่วนไดเ้สยี ส าหรบัปี 

 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2559 
(ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2560 

ปี 2559 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั 620.00 620.00 99.99 50.00 - 507.39 - (2.03) 

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

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “EP” ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่5/2559 เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2559 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ EP ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 
2559 มมีตอินุมตัใิห ้EP ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั “TSR” จากผูถ้อืหุน้เดมิ โดยไดท้ าสญัญาซือ้ขาย
หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิ 2 ฉบบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้.- 

สญัญาฉบบัที ่ 1 ลงวนัที ่ 29 มถุินายน 2559 ซือ้จากบรษิทั เอสทซีกีรนี จ ากดั จ านวน 3,100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 
164.33  บาท เป็นจ านวนเงนิ 509.42 ลา้นบาท โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ไดม้กีารจ่ายซือ้
เงนิลงทุนดงักล่าวแลว้ในวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 

สญัญาฉบบัที ่2 ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 ซือ้จากบรษิทั พพีจีอีาร ์จ ากดั จ านวน 3,099,997 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 164.33  
บาท เป็นจ านวนเงนิ 509.42 ลา้นบาท โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 บรษิทัย่อยไดม้กีารจ่ายเงนิมดัจ าค่าหุน้
ใหก้บัผูข้ายในวนัท าสญัญาจ านวนเงนิ 50 ลา้นบาท และไดม้กีารจ่ายซือ้เงนิลงทุนดงักล่าวทีเ่หลอืทัง้หมดในวนัที ่ 11 
มกราคม 2560 

ทัง้นี้การเขา้ซือ้หุน้ของ TSR เพื่อใหไ้ดม้าซึง่การถอืหุน้ทางออ้มของบรษิทั เอสเอสยูท ีจ ากดั (SSUT) ซึง่เป็นบรษิทั
ร่วมของ TSR โดย TSR มสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน 

เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : พนับาท 
จ านวนเงนิทีจ่่ายซือ้เงนิลงทุน  509,423 
หกั รบัรูผ้ลก าไร (ขาดทุน)  (2,031) 

เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั  507,392 

ในไตรมาสที ่ 1 ของปี 2560 บรษิทัย่อยซือ้หุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิ จ ากดั (TSR) เพิม่เตมิตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.2.1.1 ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 
ดงันัน้ TSR จงึเปลีย่นสถานะเป็น “บรษิทัย่อยทางออ้มทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัย่อย” 
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16. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ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 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) - - - (398,426.88) - - (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 - สุทธิ           
 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 
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16. 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 2560 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 
 ซือ้ระหว่างปี 35,380,022.10 4,843,443.50 27,426,551.13 7,281,341.26 530,956.53 804,967.04 - 13,945,614.27 683,786,388.75 773,999,284.58 
 จ าหน่ายระหวา่งปี - - (40,831,508.00) (1,539,022.63) - - - - - (42,370,530.63) 
 รบัโอน/โอนออกระหว่างปี - 14,340,128.45 12,210,589.68 168,550,555.30 16,522,202.81 - - (13,652,187.91) (197,971,106.33) - 
 โอนเปลีย่นประเภท - - - 607,213.98 - - - - (8,537,517.36) (7,930,303.38) 
 โอนออกเป็นค่าใชจ้า่ย - - - (587,969.51) - - - - (904,109.54) (1,492,079.05) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 289,598,323.77 197,758,521.56 597,291,334.81 1,547,733,161.91 52,653,999.01 31,434,379.35 2,320,833.56 2,720,026.36 1,521,423,423.85 4,242,934,004.18 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - 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 
 ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 4,807,195.38 21,133,197.37 116,114,064.72 3,039,385.55 568,626.87 187,585.39 - - 145,850,055.28 
 ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย - - (36,768,017.99) - - - - - - (36,768,017.99) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - 144,121,751.87 428,082,582.65 335,639,592.46 19,723,498.80 30,012,721.06 1,441,400.55 - - 959,021,547.39 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - - 1,954,928.75 - - - - - - 1,954,928.75 
 โอนกลบัระหว่างปี - - (656,529.12) - - - - - - (656,529.12) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - - 1,298,399.63 - - - - - - 1,298,399.63 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 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 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 289,598,323.77 53,636,769.69 167,910,352.53 1,212,093,569.45 32,930,500.21 1,421,658.29 879,433.01 2,720,026.36 1,521,423,423.85 3,282,614,057.16 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบด้วย       หน่วย : บาท 
      ปี 2560 ปี 2559 
 ตน้ทนุขาย         144,819,060.85 93,675,684.98 
 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร         1,030,994.43 1,066,149.33 

     รวม         145,850,055.28 94,741,834.31 
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16. 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 - 19,800,074.82 34,965,953.28 
 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) - 
 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 - สุทธิ          
 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 
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16. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ทีด่นิ 
อาคารและสิง่
ปลูกสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ 

ระบบส่งไฟฟ้า
และเครื่องมอื
เครื่องใชใ้นการ
ผลติไฟฟ้า 

 
 

เครื่องจกัร
ระหว่างตดิตัง้ รวม 

รำคำทนุ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  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 
 ซือ้ระหว่างปี  - 795,000.00 27,426,551.13 496,201.38 506,804.40 - 1,058,400.00 13,945,614.27 44,228,571.18 
 จ าหน่ายระหวา่งปี  - - (40,831,508.00) - - - - - (40,831,508.00) 
 รบัโอน/โอนออกระหว่างปี  - 1,441,598.23 12,210,589.68 - - - - (13,652,187.91) - 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  97,002,972.90 146,733,142.46 597,291,334.81 10,849,151.54 30,336,313.58 400,501.00 1,058,400.00 2,720,026.36 886,391,842.65 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  - 134,371,355.14 443,717,403.27 9,855,161.32 28,926,755.04 400,500.00 - - 617,271,174.77 
 ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี  - 2,909,555.77 21,133,197.37 269,738.04 405,238.30 - 35,779.94 - 24,753,509.42 
 ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย  - - (36,768,017.99) - - - - - (36,768,017.99) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  - 137,280,910.91 428,082,582.65 10,124,899.36 29,331,993.34 400,500.00 35,779.94 - 605,256,666.20 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  - - 1,954,928.75 - - - - - 1,954,928.75 
 โอนกลบัระหว่างปี  - - (656,529.12) - - - - - (656,529.12) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  - - 1,298,399.63 - - - - - 1,298,399.63 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ           
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  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 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  97,002,972.90 9,452,231.55 167,910,352.53 724,252.18 1,004,320.24 1.00 1,022,620.06 2,720,026.36 279,836,776.82 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบด้วย 
      

หน่วย : บาท 
          ปี 2560 ปี 2559 
      ตน้ทนุขาย         24,083,732.96 26,364,511.16 
      ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร         669,776.46 738,195.83 
          รวม         24,753,509.42 27,102,706.99 
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16. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครื่องจกัร และอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ราคาทุนจ านวนเงนิ 2,277.17 ลา้นบาท และ 1,344.85 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสทุธทิางบญัชหีลงั
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า จ านวนเงนิ 1,540.20 ลา้นบาท และ 1,130.79 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม 
(ราคาทุน จ านวนเงนิ 637.08 ลา้นบาท และ 700.14 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสทุธทิางบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า จ านวนเงนิ 200.23 ลา้นบาท และ 211.25 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) ไดจ้ดจ านอง
ไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
24 และ ขอ้ 39 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ยานพาหนะสว่นหนึ่งของบรษิทัย่อย ราคาทุน จ านวนเงนิ 1.61 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธิ
ตามบญัช ีจ านวนเงนิ 1.08 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมเป็นสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 

ส าหรบัปี 2559 ต้นทุนการกู้ยมืในงบการเงนิรวม จ านวนเงนิ 5.11 ล้านบาท  เกดิจากเงนิกูย้มืโดยมวีตัถุประสงค์
เฉพาะจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัย่อย จ านวนต้นทุนการกูย้มืค านวณ
ตามตน้ทุนจรงิทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 1.76 ต่อปี  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แผงโซล่ารแ์ละอุปกรณ์ของบรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง ราคาทุน จ านวนเงนิ 
68.88 ล้านบาท และมูลค่าสุทธติามบญัชใีนงบการเงินรวม จ านวนเงิน 57.59 ล้านบาท และ 61.18 ล้านบาท 
ตามล าดบั เป็นสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่บนพื้นทีเ่ช่า  ซึง่เมื่อครบก าหนดตามสญัญา ผูใ้หเ้ช่าจะมสีทิธเิลอืกทีจ่ะจ่ายเงนิค่า
ทรพัยส์นิหรอืใหบ้รษิทัย่อยท าการรือ้ถอน บรษิทัย่อยไม่ไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอนในงบการเงนิรวมเนื่องจากฝ่าย
บรหิารของบรษิทัย่อยคาดการณ์ว่าผูใ้หเ้ช่าจะไม่ใหร้ือ้ถอน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิัทย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง ราคาทุน จ านวนเงนิ 
203.86 ลา้นบาท และมูลค่าสุทธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม จ านวนเงนิ 195.17 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่บน
พืน้ทีเ่ช่า  ซึง่เมื่อครบก าหนดตามสญัญา จะตอ้งท าการรือ้ถอนโรงไฟฟ้าเพื่อสง่มอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 
ในปี 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน จ านวนเงนิ 1.24 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม 
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17. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิสรุปไดด้งันี้.- 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

  
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ปี 2559     
ราคาทุน    
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  488,099,254.55 9,490,486.21 497,589,740.76 
   ซือ้ระหว่างปี  18,238,920.00 - 18,238,920.00 
   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 8,776,603.54 477,522,760.69 

 

ปี 2560    
ราคาทุน    
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  506,338,174.55 9,490,486.21 515,828,660.76 
   ซือ้ระหว่างปี  95,439,642.04 60,712,565.33 156,152,207.37 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  601,777,816.59 70,203,051.54 671,980,868.13 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  37,592,017.40 713,882.67 38,305,900.07 
   ตดัจ าหน่ายระหว่างปี  18,570,296.74 562,167.60 19,132,464.34 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  56,162,314.14 1,276,050.27 57,438,364.41 
มลูค่าตามบญัช ี- สทุธ ิ     
   ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  468,746,157.15 8,776,603.54 477,522,760.69 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  545,615,502.45 68,927,001.27 614,542,503.72 
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17. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์: 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ เป็นค่าสทิธใินการผลติไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์น
ประเทศญีปุ่น่ จ านวน 4 โครงการ โดยมมีลูค่ารวมประมาณ 1,251.80 ลา้นเยน (คดิเป็น 380.38 ลา้นบาท) ตามที่
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 42.2 ถงึขอ้ 42.4 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า : 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิจากสญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านคร
หลวงที่ก าหนดใหส้ญัญาที่บรษิทัย่อยทางออ้ม 3 แห่ง ท ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง โดย
ก าหนดให้บริษัทย่อยทางอ้อมเป็นผู้ลงทุนในการติดตัง้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ีล่งทุนจะตกเป็นของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง ตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญา บรษิทัย่อยจะตดัจ าหน่ายสทิธดิงักล่าวเมื่อเริม่เดนิเครื่องจ่ายไฟเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ เกดิจากการจ่ายค่าสทิธดิงักล่าวจ านวน 2 โครงการ โดยมี
มลูค่ารวม 182.41 ลา้นเยน (คดิเป็น 55.45 ลา้นบาท) ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 42.2  

 
18. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

18.1 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,206,570.60 5,641,683.94 5,704,624.62                                            5,229,574.14 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (7,358.00) (804,656.80) (7,358.00) (622,270.45) 
สทุธ ิ 6,199,212.60 4,837,027.14 5,697,266.62 4,607,303.69 
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18. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

18.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น(รายจ่าย)รายไดส้ าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   สนิคา้คงเหลอื 152,000.00 (20,403.89) - 131,596.11 
   เงนิลงทุนระยะยาว 2,692.00 (2,692.00) - - 
   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 390,985.75 (119,259.95) - 271,725.80 
   ผลประโยชน์พนกังาน 5,096,006.19 707,242.50 - 5,803,248.69 
   รวม 5,641,683.94 564,886.66 - 6,206,570.60 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   เงนิลงทุนระยะยาว - (7,358.00) - (7,358.00) 
   เงนิลงทุนชัว่คราว (804,656.80) 804,656.80 - - 
   รวม (804,656.80) 797,298.80 - (7,358.00) 
สทุธ ิ 4,837,027.14 1,362,185.46 - 6,199,212.60 

 

    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 
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18. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

18.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น(รายจ่าย)รายไดส้ าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 ก าไรหรอืขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   สนิคา้คงเหลอื 152,000.00 (20,403.89) - 131,596.11 
   เงนิลงทุนระยะยาว 2,692.00 (2,692.00) - - 
   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 390,985.75 (128,300.83) - 262,684.92 
   ผลประโยชน์พนกังาน 4,683,896.39 626,447.20 - 5,310,343.59 
   รวม 5,229,574.14 475,050.48 - 5,704,624.62 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   เงนิลงทุนระยะยาว - (7,358.00) - (7,358.00) 
   เงนิลงทุนชัว่คราว (622,270.45) 622,270.45 - - 
   รวม (622,270.45) 614,912.45 - (7,358.00) 
สทุธ ิ 4,607,303.69 1,089,962.93 - 5,697,266.62 

 
 

    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 
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18. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

18.3 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้.- 

18.3.1 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั :     
 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี 24,111,275.90 14,305,860.22 14,163,670.50 14,224,304.13 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดั บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

กบัผลแตกต่างชัว่คราวรบัรูเ้มื่อเริม่แรกและที่
กลบัรายการ (1,362,185.46) 2,271,339.04 (1,089,962.93) 2,194,486.10 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 22,749,089.44 16,577,199.26 13,073,707.57 16,418,790.23 

18.3.2 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น 

 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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18. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

18.4 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม 
    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
     ปี 2559 
    ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) 
    อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  256,140,269.50  152,311,893.61 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นทีต่อ้งเสยีภาษ ี  257,359,068.23  431,572,417.51 
หกั ก าไร (ขาดทุน) ทีไ่ดร้บัยกเวน้  (204,293,683.64)  (195,444,466.74) 
สทุธกิ าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  53,065,384.59  236,127,950.77 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 10,613,076.92 20% 47,225,590.15 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถน ามาหกัในการค านวณก าไร
ทางภาษ ี  12,136,013.52  (30,648,390.89) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 43% 22,749,090.44 7% 16,577,199.26 
 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
    ปี 2560 ปี 2559 
    อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  64,661,045.27  148,199,572.04 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 12,932,209.05 20% 29,639,914.41 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถน ามาหกัในการค านวณก าไร
ทางภาษ ี  141,498.52  (13,221,124.18) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 20% 13,073,707.57 11% 16,418,790.23 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัย่อยบางแห่งมรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษีทีเ่กดิจากผล
ขาดทุนสะสมทางภาษ ีจ านวนเงนิ 142.62 ลา้นบาท และ 41.28 ลา้นบาท ตามล าดบั (สิน้สุดระยะเวลาการหกักลบใน
ปี 2565 และ 2564 ตามล าดบั) บรษิทัย่อยยงัไม่ไดบ้นัทกึบญัชเีป็นสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีจากรายการ
ดงักล่าว เนื่องจากยงัไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษดีงักล่าว 
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18. สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

18.5 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ การด้อยค่าของสนิทรพัย์ 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ ค านวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหล่านัน้ 

บรษิทัย่อย ไม่มภีาระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีต่อ้งช าระ เนื่องจากบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสะสมทางภาษยีกมาจากปีก่อน 
และมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาของกจิการที่ไดร้บัส่งเสรมิการลงทุนมากกว่าก าไรสุทธทิางภาษีของส่วนงานที่
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี่เกีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมูลค่าดว้ยอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษีทีร่ฐับาลก าหนด ณ 
วนัทีร่ายงาน 

 
19. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายจ่ายล่วงหน้า 69,232,779.26 15,392,018.88 11,174,218.20 11,302,654.21 
ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า 8,880,499.90 11,972,429.30 - - 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 43,090,100.48 706,017.16 48,500.00 48,500.00 
อื่นๆ 2,748,391.85 2,616,663.35 2,748,391.85 2,600,000.00 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยอ์ื่น (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) 
รวม 121,351,771.50 28,087,128.69 11,371,110.05 11,351,154.21 
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20. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 7,515,529.07 - 7,515,529.07 - 
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีอื่น 133,485,348.83 119,496,017.43 116,392,957.31 54,501,293.43 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 
รวม 291,000,877.90 119,496,017.43 273,908,486.38 54,501,293.43 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อตัราดอกเบีย้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
ประกอบดว้ย  

1. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.12 ต่อปี 
2. เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีอื่น อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.35 - 4.09 ต่อปี และ 2.10 - 2.91 ต่อปี ตามล าดบั 
3. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.85 ต่อปี  

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครื่องจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 39 และตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
  

21. ตัว๋แลกเงินขำยลด 

ในระหว่างปี 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง จ านวน 15 
ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้1,080 ลา้นบาท และจ่ายช าระคนืระหว่างปี จ านวน 1,190 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 ต่อปี 
คงเหลอืตัว๋แลกเงนิขายลด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 9 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้380 ลา้นบาท ครบก าหนดช าระใน
เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนเมษายน 2561 

ในระหว่างปี 2559 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิสองแห่ง จ านวน 17 
ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้ 990 ลา้นบาท และจ่ายช าระคนืระหว่างปี จ านวน 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 ต่อปี 
คงเหลอืตัว๋แลกเงนิขายลด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 7 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้490 ลา้นบาท ครบก าหนดช าระใน
เดอืนมกราคม ถงึเดอืนมนีาคม 2560 
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22. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2559   

   ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2560 ปี 2559 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 21,336,684.68 21,489,876.81 16,269,042.58 17,681,868.79 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น     

 บรษิทัย่อย - - - 1,074,890.58 
 บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 - 20,000.00 - 
 บรษิทัอื่น 31,983,108.33 98,876,326.93 631,695.72 454,547.54 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 116,781,541.46 9,388,462.13 4,389,386.85 4,589,696.99 
รายไดร้บัล่วงหน้า 38,700.00 5,047,012.32 38,700.00 36,900.00 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 17,730,622.96 13,695,168.82 2,062,003.68 26,643.48 
รวม 187,890,657.43 148,496,847.01 23,473,828.83 23,927,547.38 

 
23. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลและบริษทัอ่ืน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิัทอื่น เป็นเงนิกูย้มืจากอดตีกรรมการ และอดตีผูถ้ือหุน้ของบรษิทัย่อยทางอ้อม
จ านวนสามแห่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ไม่มหีลกัประกนั ครบก าหนดเมื่อทวงถาม และไม่มกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 
 

24. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิมดีงันี้.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,469,201,540.00 988,899,475.58 36,450,000.00 72,028,580.58 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี 1,022,287,900.00 655,039,920.00 15,000,000.00 - 
หกั จ่ายคนืระหว่างปี (852,718,786.02) (174,737,855.58) (40,200,000.00) (35,578,580.58) 
รวม 1,638,770,653.98 1,469,201,540.00 11,250,000.00 36,450,000.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (226,159,174.80) (836,705,646.78) (8,250,000.00) (34,200,000.00) 
สทุธ ิ 1,412,611,479.18 632,495,893.22 3,000,000.00 2,250,000.00 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้ม ไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสองแห่ง โดยมหีลกัทรพัย์
ค ้าประกนัและตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39) 
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24. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื ดงันี้.- 

บริษทัฯ :  

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 

96 
 

เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร งวดที ่1 : จ านวน 30 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มกราคม 2560 
งวดที ่2 : จ านวน 66 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มถุินายน 2560 

MLR หกั 1 งวดที ่1 - 60 เดอืนละ 500,000 บาท  
งวดที ่61 เป็นตน้ไป เดอืนละ 1.10 
ลา้นบาท 

 

ภายใน 5 ปี 
นบัจากวนัเบกิ
เงนิกูง้วดแรก 

246      

      
 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม :   

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั 
305.45 เพือ่ช าระค่า

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
พลงังาน
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 าระค่า

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
พลงังาน
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 าระค่า

ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า
พลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 : เบกิเมือ่วนัที ่6 ม.ิย. 
2557 จ านวน 204.80 ลา้นบาท  
งวดที ่2 : เบกิเมือ่วนัที ่26 
ม.ิย. 2557 จ านวน 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 เพือ่ซื้อ

เครือ่งจกัร 
เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ก.ค. 2558 

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

ภายในปี 2562 
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24. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื ดงันี้.- (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม :  (ต่อ) 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 
655.04 
(2,108  
ลา้นเยน) 

เพือ่ช าระค่า
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
พลงังาน
แสงอาทติย ์

ภายใน 9 เดอืน จากวนัทีเ่ซน็
สญัญาเงนิกู ้

3 Month JPY 
TIOOR บวก 1.70 

ช าระคนืในเดอืน ก.ค. 2560 ทัง้
จ านวน 

ภายในปี 2560 

799.42 
(2,700  
ลา้นเยน)  

 

เพือ่ช าระคนืภาระ
หนี้สนิในการกูย้มื
ทีม่อียู่ 

ภายในเดอืน ตุลาคม 2560 LIBOR บวก 1.6 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน ก.พ. และ ส.ค. 
ช าระงวดแรกสิน้เดอืน ก.พ. 2561 

ภายในปี 2578 

1,454.46      

บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั 
156.50 เพือ่ช าระค่า

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
พลงังาน
แสงอาทติย ์

เบกิเมือ่วนัที ่26 พ.ค. 2560 5.85 และ THBFIX 
บวก 3.15 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก 31 พ.ค. 
2560 

ภายในปี 2572 

 
25. หุ้นกู้ 

บริษทัฯ : 

25.1 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่ 29 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู้
ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัหาเงนิทุนส าหรบัการลงทุน เพื่อช าระคนืเงนิกู ้ และ/หรอืเพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนทัว่ไป โดยมมีลูค่าคงคา้งไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ 
บรษิทัฯ สามารถน ามลูค่าไถ่ถอนดงักล่าวกลบัมาเสนอขายไดใ้หม่ โดยมมีลูค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตอ้งไม่
เกนิ 2,000 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 815,400 หน่วย มลูค่าหน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 815.40 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1  328.00 5.00 7 มถุินายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2  283.30 5.20 8 มถุินายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3  204.10 5.35 8 มถุินายน 2564 
รวม 815.40   
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25. หุ้นกู้ (ต่อ) 

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

25.2 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   

25.3 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   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 3.25 : 1  
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26. ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ  

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของ
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนกังาน
ตามสทิธแิละอายุงาน 

26.1 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปจัจุบนัของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน  ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัที ่1 มกราคม 25,480,031.00 26,631,245.18 23,419,482.00 25,143,207.16 
ตน้ทุนบรกิารในปจัจบุนั 3,465,333.00 2,983,796.00 2,776,990.00 2,530,804.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 715,250.00 1,234,672.00 653,246.00 1,159,996.00 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี (298,000.00) (1,329,653.00) (298,000.00) (1,329,653.00) 
ผลก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั           
   ผลประโยชน์พนกังาน - (4,040,029.18) - (4,084,872.16) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  29,362,614.00 25,480,031.00 26,551,718.00 23,419,482.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (196,507.00) (177,348.00) (82,049.00) (177,348.00) 
สทุธ ิ 29,166,107.00 25,302,683.00 26,469,669.00 23,242,134.00 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการ ดงัต่อไปนี้.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน :     

    ตน้ทุนขายและบรกิาร 2,326,756.00 2,683,113.00 2,229,120.00 2,683,113.00 
    ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 669,921.00 725,284.00 565,299.00 564,293.00 
    ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,183,906.00 810,071.00 635,817.00 443,394.00 
    รวม 4,180,583.00 4,218,468.00 3,430,236.00 3,690,800.00 

รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :     
    ผลก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระ    
       ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (4,040,029.18) - (4,084,872.16) 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แสดงไดด้งันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
รวมในก าไรสะสม     

    ณ วนัที ่1 มกราคม 5,825,846.18 1,785,817.00 5,870,689.16 1,785,817.00 
    รบัรูร้ะหว่างปี - 4,040,029.18 - 4,084,872.16 
    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 5,825,846.18 5,825,846.18 5,870,689.16 5,870,689.16 
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26. ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ  (ต่อ) 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 2.80 - 3.49 2.80 - 3.49 2.80 2.80 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4.40 - 5.00 4.40 - 5.00 4.40 4.40 
*  อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 0 - 28 0 - 28 0 - 28 0 - 28 
** อตัรามรณะ  TMO2008 TMO2008 TMO2008 TMO2008 
อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60 60 60 

*  ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนกังาน     

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

 การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

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

      หน่วย : บาท 
      งบการเงนิรวม 
      เพิม่ขึน้ ลดลง 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560   
    อตัราคดิลด (การเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,475,964.00) 2,807,910.00 
    การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 3,192,102.00 (2,843,262.00) 
    อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,632,511.00) 1,711,026.00 

 

      หน่วย : บาท 
      งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      เพิม่ขึน้ ลดลง 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560   
    อตัราคดิลด (การเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,198,977.00) 2,487,146.00 
    การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 2,829,671.00 (2,527,649.00) 
    อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,337,723.00) 1,483,322.00 

จ านวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรบัปีปจัจบุนัและสีปี่ยอ้นหลงั 

      หน่วย : บาท 
      งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 29,362,614.00 26,551,718.00 
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 
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27. ค่ำเผือ่หน้ีสินจำกภำระค ำ้ประกนั 

ในระหว่างปี 2546 ผูบ้รหิารแผนของบรษิทัฯ มมีตใิหบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการค ้าประกนัตัว๋
สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดยบรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200 ลา้นบาท ต่อธนาคารแห่งหนึ่ง  
โดยบรษิัทฯ บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวน เนื่องจากบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิตามแผนฟ้ืนฟู
กจิการในขณะนัน้ได ้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 แมเน
เจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดม้อบหุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนี้แลว้ ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ 2 
ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้รษิทัดงักล่าวมหีนี้สนิในสว่นทีบ่รษิทัฯ  ค ้าประกนัคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิ  46.21  ลา้นบาท 
ทัง้นี้บรษิทัฯ 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 

 
28. ทุนเรอืนหุ้น 

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ ในระหว่างปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัต่อไปนี้.- 
  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2560 ปี 2559 
  หุน้สามญั หน่วย : บาท หุน้สามญั หน่วย : บาท 

  (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
ทุนจดทะเบยีน       
   ยอดยกมาตน้ปี 861,283,589 861,283,589.00 - 736,140,807 - - 
   เพิม่ทุน        
   - เพือ่รองรบัหุน้ปนัผล 70,434,430 70,434,430.00 - 29,445,632 - - 
   - เพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั            6,000,000 6,000,000.00 - 95,698,177 - - 
   ลดทุน (1,736) (1,736.00) - (1,027) - - 

   ยอดยกไปปลายปี 937,716,283 937,716,283.00 - 861,283,589 - - 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้       
   ยอดยกมาตน้ปี 765,585,412 765,585,412.00 370,999,870.41 736,140,807 736,140,807.00 370,999,870.41 
   หุน้ปนัผล 70,429,582 70,429,582.00 - 29,444,605 29,444,605.00 - 
   ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 15,776 15,776.00 119,066.31 - - - 

   ยอดยกไปปลายปี 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 765,585,412 765,585,412.00 370,999,870.41 
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28. ทุนเรอืนหุ้น (ต่อ) 

 ปี 2560 

28.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 
35,623,416 หุน้ มผีลใหจ้ านวนหุน้จากเดมิ 861,283,589 หุน้ เพิม่เป็น 896,907,005 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เพื่อ
รบัรองการจ่ายหุน้ปนัผล ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 31 และเพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 
ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม 2560 

28.2 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 มมีตทิีส่ าคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงันี้   

28.2.1 อนุมตัิการจดทะเบยีนลดทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในส่วนทีค่งเหลอืจากการจ่ายหุน้ปนัผลครัง้ที ่1 จ านวน 1,736 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 896,907,005.00 บาท เป็น 896,905,269.00 บาท บรษิทัฯ 
ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2560 

28.2.2 อนุมตักิารจดทะเบยีนเพิม่ทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวน 40,811,014 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรบัรอง
การจ่ายหุน้ปนัผล จ านวน 39,811,014 หุน้ ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 31 และรองรบัการใชส้ทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่ 2 (“EPCO-W2”) จ านวน 1,000,000 หุน้ โดยเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนจากเดมิ 896,905,269.00 บาท เป็น 937,716,283.00 บาท บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2560 

 ปี 2559 

28.3 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 31 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่
27 พฤษภาคม 2559 

28.4 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2559 มมีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

28.4.1 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 

28.4.2 อนุมตัิการจดทะเบยีนเพิม่ทุนหุ้นสามญัของบรษิัทฯ จ านวน 95,698,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
วตัถุประสงคก์ารรองรบัการใช้สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่6/2559 เมื่อ
วนัที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 
(EPCO-W2)   ไม่เกนิจ านวน 95,698,177 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราส่วน 8 หุน้สามญัเดมิต่อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า กรณีมเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธเิหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวใหต้ดัเศษทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัได ้
1 หุน้ ในราคา  หุน้ละ 9 บาท อายุของใบส าคญัแสดงสทิธไิม่เกนิ 1 ปี นับจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EPCO-W2) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 765,585,412.00 บาท เป็น 
816,283,589.00 บาท และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 
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29. ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 

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

  
30. ส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย : 

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 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

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

31. กำรจ่ำยเงินปันผล 

เงนิปนัผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงันี้.- 

 บริษทัฯ : 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปนัผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่ายเงนิ

ปนัผล 

ปี 2560     
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 
ถงึ ธนัวาคม 2559 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 

0.04 61.25 24 พ.ค. 2560 
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม 
ถงึ มถุินายน 2560 

ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่
1/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 
2560 0.08 63.70 27 ต.ค. 2560 

รวมทัง้สิน้   124.95  
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31. กำรจ่ำยเงินปันผล (ต่อ) 

 บริษทัฯ : (ต่อ) 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปนัผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่ายเงนิ

ปนัผล 

ปี 2559     
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2558 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี2559 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 

 0.08 58.89 27 พ.ค. 2559 
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม 
ถงึ มถุินายน 2559 

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

รวมทัง้สิน้   120.14  

ปี 2560 

31.1 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิจาก
ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้นบาท 
โดยจ่ายเป็นเงนิสดปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท และจ่ายเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท (25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ใหจ้่ายปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้
ปนัผลในอตัรา หุน้ละ 0.04 บาท) 

31.2 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิจาก
ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ มถุินายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 63.70 ลา้นบาท 
โดยจ่ายเป็นเงนิสดปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 23.89 ลา้นบาท และจ่ายเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 39.81 ลา้นบาท (20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ใหจ้่ายปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้
ปนัผลในอตัรา หุน้ละ 0.05 บาท) 

 ปี 2559 

31.3  ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัใิห้บรษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิจาก
ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 58.89 ลา้นบาท 
โดยจ่ายเป็นเงนิสดปนัผลในอตัราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 29.45 ลา้นบาท และจ่ายเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 29.45 ลา้นบาท (25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล ใน
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ใหจ้่ายปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปนั
ผลในอตัรา หุน้ละ 0.04 บาท) 

31.4 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิ
จากผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ มถุินายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้น
บาท โดยจ่ายเป็นเงนิสดปนัผลทัง้จ านวน 
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31. กำรจ่ำยเงินปันผล (ต่อ) 

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

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย 

เงนิปนัผล
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปนัผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่ายเงนิ

ปนัผล 

ปี 2559     
เงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการ 
   ด าเนินงานตัง้แต่เดอืน มกราคม 
ถงึ ธนัวาคม 2559 

ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั 
   ย่อย ครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่14  
   ธนัวาคม 2559 0.007 84.00 29 ธ.ค. 2559 

 

 
31.5 ประชุมคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่ 8/2559 เมื่อวนัที ่ 14 ธนัวาคม 2559 มมีตอินุมตัใิห ้ EP จ่ายเงนิปนัผลจาก 

ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.007 บาท รวมเป็นเงนิ 84.00 ลา้นบาท 
โดยจ่ายเป็นเงนิสดปนัผลทัง้จ านวน 

 
32. รำยได้เงินอดุหนุนจำกรฐับำล 

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

 
33. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู

และงานระหว่างท า 5,647,193.36 (4,134,018.86) 5,647,193.36 (4,134,018.86) 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 196,369,688.91 250,342,913.05 196,369,688.91 250,342,913.05 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 119,101,246.59 111,543,799.73 97,481,148.75 99,914,242.93 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        164,982,519.59 99,064,278.90 24,753,509.42 27,100,616.27 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ (656,529.12) (2,668,112.14) (656,529.12) (2,668,112.14) 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 17,113,748.05 14,236,806.58 - - 
ค่าสาธารณูปโภค 12,839,806.35 14,364,916.28 12,002,419.50 13,707,477.19 
ค่าตอบแทนกรรมการ 25,325,159.86 26,077,266.04 14,576,576.00 13,994,779.00 
ตน้ทุนทางการเงนิ 208,749,616.83 110,397,084.10 46,653,997.86 18,462,305.19 
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34. 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 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั    
     (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 207,185,477.65 118,742,274.93 51,587,377.70 131,780,781.81 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 791,029,679 753,726,900 791,029,679 753,726,900 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.26 0.16 0.07 0.17 

 
35. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางออ้ม 5 แห่ง ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนโดยไดร้บั
สทิธติามประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อกจิการผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้
ประเภท 6.13.1 ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติเพื่อการใชพ้ลงังานทดแทน และกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ โดยตอ้งเป็นเครื่องจกัรทีซ่ือ้เขา้มาภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ มกี าหนด  
เวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

3. ใหไ้ดล้ดหย่อนภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิี่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละ  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 
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35. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

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

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 

6. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ รวมกนัไม่
เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน เพื่อปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวียน มี
ก าหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีม่รีายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัรสง่เสรมิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้.- 

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
60-0503-1-04-1-0 27 มนีาคม 2560 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) มถุินายน 2560 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุน และสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

รายได ้ 366,982 595,649 962,631 345,621 535,533 881,154 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้่าย (162,680) (566,560) (729,240) (150,177) (595,242) (745,419) 
ก าไรสทุธ ิ 204,302 29,089 233,391 195,444 (59,709) 135,735 

ผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการ ดงันี้.- 
1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 
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36. 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 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนในงบการเงนิรวม 
เป็นจ านวนเงนิ 2.89 ลา้นบาท และ 2.91 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวนเงนิ 2.38 ลา้นบาท 
และ 2.51 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน  

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่ผูม้อี านาจตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วน
งานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานของบรษิัท คอื 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน ส่วน
งานด าเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้ี
อ านาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปนัสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 
สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
สว่นงาน 4 : บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

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 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

37.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั รวม 

รายได ้ 444,926 264,646 - 12,804 (12,088) 710,288 
       

ก าไรจากการด าเนินงาน 136,944 214,163 - 3,888 9,107 364,102 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 220,589 - - - 220,589 
   ดอกเบีย้รบั 39,139 3,548 71,474 118 (107,066) 7,213 
   เงนิปนัผลรบั -  191,749 - (191,749) - 
   อื่นๆ 14,315 43,040 37,085 22 (69,920) 24,542 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (24,753) (131,237) (357) (159) (8,476) (164,982) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - 196,234 196,234 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (54,329) (45,157) (140,543) (2,145) 59,366 (182,808) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (46,654) (86,227) (187,153) - 111,285 (208,749) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (13,074) (9,605) 203 (274) - (22,750) 
ก าไรของส่วนงาน 51,588 209,114 (27,542) 1,450 (1,219) 233,391 
ก าไรส่วนของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (26,206) 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 207,185 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส่วนทีป่นัสว่นได ้  279,837 3,426,877 32,267 182 157,994 3,897,157 
สนิทรพัยอ์ืน่      4,581,444 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560    8,478,601 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

37.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม (ต่อ) 
 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 63,484 96 (69,005) 1,233 
   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) 
สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - (2,031) (2,031) 
ค่าใชจ้่าย - สุทธ ิ (41,304) (28,326) (88,283) (2,118) 13,508 (146,523) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (18,462) (70,130) (92,820) - 71,015 (110,397) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (16,419) - (146) (12) - (16,577) 
ก าไรของส่วนงาน 131,781 168,095 84,776 1,142 (250,060) 135,734 

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

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส่วนทีป่นัสว่นได ้  263,769 2,686,288 32,314 279 163,706 3,146,356 

สนิทรพัยอ์ืน่      3,784,023 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559    6,930,379 

37.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 มดีงันี้.- 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
 ปี 2560 ปี 2559 
ประเทศไทย 808,632,254.58 872,978,961.16 
ประเทศญีปุ่น่ 153,999,034.41 8,157,199.51 
รวม 962,631,288.99 881,136,160.67 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน (ต่อ) 

37.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตามสว่นงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงันี้ 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 

      ปี 2559 
     ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) 

ประเทศไทย   5,307,675,114.69 1,875,511,739.36 
ประเทศญีปุ่น่   2,204,892,998.33 1,814,167,920.87 
รวม   7,512,568,113.02 3,689,679,660.23 

 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายการกบัลกูคา้ภายนอกจ านวน 3 
ราย และ 4 ราย ตามล าดบั ทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงันี้ 
   หน่วย : ลา้นบาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 164.56 231.95 164.56 231.95 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ 345.61 335.39 - - 
รายไดร้วม 510.17 567.34 164.56 231.95 

 
38. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

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

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.26 

38.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 

38.2 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

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

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
ถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 
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38. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

38.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ
บญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ และหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 
อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิ และหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัรา
ตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจบุนั ดงันัน้ ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าความเสีย่ง
จากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะอยู่ในระดบัต ่า อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อย ไดท้ าสญัญาป้องกนัความ
เสีย่งของอตัราดอกเบีย้ส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว เพื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้.- 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้  
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560        

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 142,994 16,066 159,060 0.10 - 1.00 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 22,586 4,424 27,010 0.90 - 2.00 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 476,579 476,579 - 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 128,680 - - - - 128,680 0.80 - 1.10 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 422 422 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและบรษิทั 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
75,776 

 
75,776 

 
- 

 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,096 - 4,096 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
150,000 

 
- 

 
- 

 
141,001 

 
- 

 
291,001 

 
MOR,2.35-7.21 

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 380,000 - - - - 380,000 3.45 
 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 187,891 187,891 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น - - - - 128,896 128,896 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทั 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
30,000 

 
- 

 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - - 1,638,771 - 1,638,771 THFIX+1.24, 
MLR-2, MLR-1, 

FIX+2.5, 
TIBOR+1.70 
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38. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

38.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน 
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559        

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 333,359 106,102 439,461 0.125 - 0.875 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 57,939 1,926,975 1,984,914 1.00 - 2.60 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 366,598 366,598 - 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 372 372 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,954 - 4,954 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 119,496 - 119,496 2.05 - 4.00 
 ตัว๋แลกเงนิ 490,000 - - - - 490,000 3.45 
 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 148,497 148,497 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - - 1,469,379 - 1,469,379 FIX1M+2.5, 

MLR-2, 
TIBOR+1.70 

 หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - - - - 33 33 - 
 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

มากกว่า5 
ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560        

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 1,500 5,060 6,560 0.10 - 0.5 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 378,532 378,532 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 1,270,078 - - - - 1,270,078 5.5 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 422 422 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,084 - 4,084 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
273,908 

 
- 

 
273,908 

 
MOR,2.35-7.12 

 ตัว๋แลกเงนิ - - - 380,000 - 380,000 3.45 
 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 23,474 23,474 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 30,000 30,000 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 11,250 - 11,250 THFIX+1.24, 

MLR-2, MLR-1 
 หุน้กู ้ - 815,400 - - - 815,400 5 - 5.35 
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38. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

38.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกว่า  
1 - 5 ปี 

มากกว่า5 
ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559        
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 3,122 6,178 9,300 0.125 - 0.375 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 584,786 584,786 - 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - - - - 175,192 175,192 - 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 372 372 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,936 - 4,936 MLR+1.5 

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

FIX1M+1.24 

38.4 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยม ีหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ไดท้ าและไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงันี้ 

หนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
หนี้สนิ 
  เจา้หนี้ทรสัตร์ซีที     
     ดอลล่ารส์หรฐั 2,510,877.30 - 1,988,647.30 - 

 หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
หนี้สนิ 
  เจา้หนี้ทรสัตร์ซีที     
     ดอลล่ารส์หรฐั - 3,149,107.58 - 3,149,107.58 
      ยโูร 350,000.00 - 350,000.00 - 
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38. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

38.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง  

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องคอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มื่อครบ
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดห้รอืไม่สามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการใน
เวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้น
สภาพคล่องทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดว่าเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยซึง่วงเงนิดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแหง่ 

38.6 การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์หรอืจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพ
ปกตริะหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

วธิกีารก าหนดมลูค่ายุตธิรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครื่องมอืทางการเงนิทีม่กีารซือ้
ขายในตลาด มลูค่ายุตธิรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสดุ แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมได ้ มลูค่า
ยุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิจะก าหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มืมี
อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

38.6.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 4,423,991.81 - - 4,423,991.81 
 ไม่หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 421,850.00 - - 421,850.00 
 รวม 4,845,841.81 - - 4,845,841.81 

 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560     
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 ไม่หมุนเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 421,850.00 - - 421,850.00 
 รวม 421,850.00 - - 421,850.00 
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38. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

38.6 การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

38.6.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 
     

ในงวดปจัจบุนั ไมม่กีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
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39. วงเงินสินเช่ือและกำรค ำ้ประกนั  

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้:- 

     หน่วย : ลา้นบาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 37.00 27.00 37.00 27.00 
วงเงนิค ้าประกนั 10.73 10.00 10.00 10.00 
วงเงนิ LC / TR  1,071.07 170.00 213.07 170.00 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 150.00 100.00 150.00 100.00 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว 1,720.70 1,369.40 165.00 284.50 
วงเงนิ LC เพื่อการค ้าประกนั 169.55 648.00 81.93 54.00 
รวม 3,159.05 2,324.40 657.00 645.50 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครื่องจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ทางออ้ม (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16) บรษิทัย่อย กรรมการบรษิทัฯ หุน้ของบรษิทัย่อย และบรษิทัย่อย
ทางออ้มทีถ่อืโดยบรษิทัย่อยและกรรมการ และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 
 

40. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้  

40.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มสามแห่งในประเทศไทย และสามแห่งในประเทศญี่ปุ่น มี
ภาระผูกพนัทีจ่ะต้องจ่ายลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตามสญัญาในอนาคต ดงันี้ 

งบการเงนิรวม 
  ปี 2560 ปี 2559 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย (หน่วย : ลา้นบาท) 83.80       103.31 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (หน่วย : ลา้นเยน) 5,913.88 239.15 

40.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัตอ้งจ่ายตามสญัญาซือ้เครื่องจกัรในประเทศ จ านวนเงนิ 0.04 ลา้นบาท 
และน าเขา้เครื่องจกัรต่างประเทศ จ านวนเงนิ 1,522.50 ดอลลารส์หรฐั 

40.3 บรษิทัย่อยทางอ้อมสีแ่ห่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ในโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยมกี าลงัการผลติรวม 20 เมกกะวตัต์ สญัญาสามฉบบัมรีะยะเวลา 5 ปี และต่อ
สญัญาโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกว่าจะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา  และอกีหนึ่งฉบบัมี
ระยะเวลา 25 ปี 

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

40.5 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้ท าสญัญาว่าจ้างงานการบริหารจดัการส าหรบัธุรกิจผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์โดยมกี าลงัการผลติรวม 12,009.8 กโิลวตัต์ สญัญาก าหนดให้บรษิทัย่อยทางออ้มจะต้องจ่าย
ช าระค่าตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวนัเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และต่อสญัญาโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 1 ปี จนกว่าจะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
คู่สญัญา 
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40. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

40.6 บรษิทัย่อย ไดท้ าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยบรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้ม มภีาระผกูพนั
ทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารในอนาคต ดงันี้ 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 
      ปี 2560 ปี 2559 
สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั 172,500.00 - 
สญัญาเช่า 3,304,700.00 2,192,517.63 
สญัญาบรกิารอื่น - 3,478,236.00 
รวม 3,477,200.00 5,670,753.63 

40.7 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามหนงัสอืค ้าประกนัของ
ธนาคารหลายแหง่ จ านวนเงนิ 169.17 ลา้นบาท และ 198.81 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิรวม และจ านวนเงนิ 
81.42 ลา้นบาท และ 63.38 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

40.8 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนัตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบเงนิการเงนิขอ้ 5.3 

 
41. 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 

 บริษทัย่อยทางอ้อม : 

เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่น่ 3 แห่ง [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(Jpn Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 
(“GK3”)] ไดร้บัค าฟ้องรอ้งต่อศาลแห่งเมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ร่วมกบับคุคลอื่น 2 ราย โดยบรษิทัฯ ตกเป็นจ าเลย
ร่วม ในความผดิฐานละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งว่าพนกังานของโจทกน์ าขอ้มลูที่เป็น
ความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ 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 าเลยไดต้กลงทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืสนบัสนุนในการประกอบการซึง่กนัและกัน 
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 270 ลา้นเยน โดยมกีารจ่ายช าระครบทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2559  
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41. คดีฟ้องรอ้ง (ต่อ) 

 บริษทัย่อยทางอ้อม : (ต่อ) 

นอกจากขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคดดีงักล่าวขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัมภีาระผกูพนัตอ้งจดัหาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยอ์ื่นๆ ทีม่กี าลงัการผลติไม่ต ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์มาขายใหก้บัโจทกห์รอืบรษิทัย่อยของโจทกภ์ายในวนัที ่15 
ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถด าเนินการได ้ บรษิทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสยีหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นเงนิ 690 ลา้นเยนหรอื
ประมาณ 197.26 ลา้นบาท ในระหว่างการเจรจาประนีประนอมยอมความ บรษิทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าใน
ประเทศญีปุ่น่ใหช้ดใชค้่าเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัจากขอ้พพิาทคดดีงักล่าว รวมทัง้จดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหแ้ก่โจทก์
ตามทีโ่จทกเ์สนอ โดยผูข้ายยนิยอมทีจ่ะจดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหก้บัโจทกต์ามทีโ่จทกเ์สนอ และยนิยอมทีจ่ะรบัผดิ
ในความเสยีหายทัง้ปวงทีอ่าจมขีึน้ 

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

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่ 5 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มในประเทศญีปุ่น่ 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง 
(MOU) เพิม่เตมิร่วมกบับรษิทัผูข้ายโครงการ (GE) โดยให ้ GE ด าเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
อื่นๆ ทีม่กี าลงัการผลติไม่ต ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์มาขายคนืใหโ้จทก ์หรอื บรษิทัย่อยของโจทกภ์ายในวนัที ่15 ธนัวาคม 
2560 หากไม่สามารถด าเนินการไดต้อ้งจ่ายค่าความเสยีหายใหแ้ก่โจทก ์ เป็นจ านวนเงนิ 690 ลา้นเยนหรอืประมาณ 
197.26 ลา้นบาท เมื่อครบก าหนดเวลา GE ไม่สามารถด าเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหโ้จทกต์ามทีโ่จทก์
เสนอ จงึตอ้งจ่ายค่าความเสยีหายใหโ้จทก ์อยา่งไรกต็าม เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระค่าความ
เสยีหายใหก้บัโจทก ์ และไดม้กีารเรยีกค่าเสยีหายจาก GE ภายหลงัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ ไดร้บัช าระ
ค่าเสยีหายจาก GE ครบทัง้จ านวนแลว้ (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8) 

 
42. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

 บริษทั : 

42.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงนามในสญัญา
สนับสนุนทางการเงนิโดยผูถ้อืหุน้ (Equity Contribution and Shareholders Support Agreement) ในฐานะเป็น
ผูส้นับสนุนหลกัใหม่ (The New Major Sponsor) และบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP” หรอื 
“บรษิทัย่อย”) ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหม่ (The New Shareholder) เพื่อประกอบสญัญาเงนิกู้ (Facility Agreement) ของ
บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (“PPTC” หรอื “บรษิทัร่วมทางตรงและบรษิทัร่วมออ้ม”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.50 โดยจะต้องมี
การจดัท าสญัญาเพิม่เตมิ ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาสนิเชื่อ ครัง้ที ่3  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 8/2560 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงนามในสญัญา
Sponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื่อประกอบสญัญาเงนิกูข้องบรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศ
ญีปุ่น่ [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”)  
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42. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน (ต่อ) 

 โครงการลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้า 

42.2   โครงการ Kurihara ก าลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

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

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

GK1 และ GK2 ไดม้กีารตกลงเขา้รบัสทิธใินการผลติไฟฟ้าส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสดงอาทติย ์(Fit) มลูค่า
รวม 287.43 ลา้นเยน (คดิเป็น 90.65 ลา้นบาท) รวมถงึการกอ่สรา้งสายสง่และเสาเพื่อขอเชื่อมต่อกบัระบบของการ
ไฟฟ้า (Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญีปุ่น่ (Tohoko Electricity Power Company) มลูค่ารวม 182.41 
ลา้นเยน (คดิเป็น 55.45 ลา้นบาท) ซึง่ปจัจุบนั GK1 และ GK2 ไดจ้่ายช าระค่าใชจ้า่ยดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ และจะใช้
ระยะเวลาในการเชื่อมต่อประมาณ 25 เดอืน ปจัจุบนัผูพ้ฒันาโครงการอยู่ในระหว่างการจดัการเรื่องทีด่นิ ในเรื่องการ
เปลีย่นประเภททีด่นิ 

ในระหว่างปี 2560 GK1 และ GK2 ไดล้งนามในสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า โดยมมีลูค่าตามสญัญา 5,600 ลา้นเยน และ 
1,168.02 ลา้นเยน ตามล าดบั ปจัจบุนั GK1 และ GK2 ไดจ้่ายช าระค่าก่อสรา้งแลว้ รวมทัง้สิน้ 973.68 ลา้นเยน (คดิ
เป็น 279.11 ลา้นบาท) และจะใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ประมาณ 1 ปี 

42.3  โครงการ Kyotamba ก าลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์

 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2558 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แหง่ในประเทศญีปุ่น่ [Alternative Energies Kabushiki Kaisha 
(“AEKK”) และ AE Power Codo kaisha (Jpn Co.) (“GK2”)]  ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยก์บับรษิทัแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์ มลูค่าตามสญัญา 750 
ลา้นเยน โดยสญัญาดงักล่าวไดร้วมทีด่นิและสทิธใินการผลติไฟฟ้า (Fit) รวมไปถงึใบอนุญาตต่างๆ ซึง่ AEKK เป็นผู้
จ่ายช าระค่าทีด่นิ มลูค่า 100 ลา้นเยน (คดิเป็น 29.64 ลา้นบาท) และเป็นผูถ้อืครองกรรมสทิธใินทีด่นิดงักล่าว โดย 
AEKK จะลงนามในสญัญาการใชส้ทิธใินพืน้ทีด่นิ (Land Superficies) กบั Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 
(“GK3”) ซึง่เป็นผูพ้ฒันาโครงการ Kyotamba ในสว่นของค่าใชจ้่ายในการเขา้รบัสทิธใินการผลติไฟฟ้าและใบอนุญาต
ต่างๆ มลูค่า 650 ลา้นเยน (คดิเป็น 194.29 ลา้นบาท) GK2 จะเป็นผูจ้่ายช าระและโอนใหแ้ก่ GK3 เพื่อน าไป
ด าเนินการพฒันาต่อ  ซึง่ AEKK และ GK2 ไดจ้่ายช าระค่าใชจ้า่ยตามสญัญาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 
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42.3   โครงการ Kyotamba ก าลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์(ต่อ) 

 เมื่อวนัที ่ 1 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยทางออ้ม [บรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั (“EPCO-E”)] ไดล้งนามใน TK 
Agreement กบั GK3 เพื่อพฒันาโครงการ Kyotamba (ขนาดก าลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญาร่วมทุนนี้ 
EPCO-E จะตอ้งจ่ายเงนิลงทุนเพื่อการก่อสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทน
จากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุโครงการ 

 โครงการดงักล่าวไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 

 เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2560 AEKK ไดโ้อนหุน้ทัง้หมดของ GK3 ใหแ้ก ่Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan Houjin 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งทางกฎหมายของประเทศญีปุ่น่ 

 เมื่อวนัที ่ 14 กนัยายน 2560 บรษิทัย่อยทางออ้ม GK3 ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารจดัการสนิทรพัยก์บับรษิทั
แห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่น่ ใหเ้ป็นผูด้ าเนินการงานบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ ตามที่
ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 40.5 

 ในปี 2560 บรษิทัย่อยทางออ้ม GK3 ไดว้่าจา้งทีป่รกึษากฎหมายใหส้อบทาน TK Agreement และสรุปว่า สญัญา
ดงักล่าวไมม่ผีลบงัคบัใช ้ 

 เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2560 ไดม้กีารยกเลกิ TK Agreement ระหว่าง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัที ่1 เมษายน 2559 
และไดท้ าสญัญาใหม่ เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดมิ ซึง่เนื้อหาหลกัคอืการเปลีย่นแปลงสดัสว่นผลตอบแทน 
จากเดมิคอืสดัสว่นรอ้ยละ 97 : 3 เป็นรอ้ยละ 98 : 2 และสดัสว่นการจ่ายเงนิลงทุนจากเดมิ 648.95 ลา้นเยน (ซึง่จ่าย
ช าระเงนิลงทุนแลว้จ านวน 50 ลา้นเยน เมื่อวนัที ่ 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทัง้นี้ EPCO-E ไดร้บัคนืเงนิ
ลงทุนจาก GK3 ตามสญัญาฉบบัเดมิทีย่กเลกิ จ านวน 50 ลา้นเยน และจ่ายเงนิลงทุนตามสดัส่วนของสญัญาฉบบัใหม่
จ านวน 931 ลา้นเยน แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 

42.4 โครงการ Shichikashuku ก าลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต ์

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่7/2559 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่
จ ากดั (“EPCO-E”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์น
ประเทศญีปุ่น่ Shichikashuku 1 - 2 รวมจ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลติ 1.98 เมกกะวตัต ์และ 1.485 เมกะวตัต ์
ตามล าดบั  ปจัจุบนัยงัไม่มกีารลงนามในสญัญาร่วมลงทุน (TK Agreement) แต่อย่างใด 

เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2560 บรษิทัย่อยทางออ้ม [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”)] ไดล้ง
นามในสญัญาซือ้ขายหุน้ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) ("GK4") จากผูถ้อืหุน้เดมิ มลูค่าตาม
สญัญา 410.42 ลา้นเยน ซึง่ GK4 เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ จ านวน 2 
โครงการ ตามทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สญัญาดงักล่าวไดร้วมสทิธใินการผลติไฟฟ้า และใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ก่อสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ (Fit) มลูค่า 314.37 ลา้นเยน (คดิเป็น 95.44 ลา้นบาท) รวมถงึสทิธใินทีด่นิ
มลูค่า 96 ลา้นเยน (คดิเป็น 95.44 ลา้นบาท)  ซึง่ทีด่นิดงักล่าว GK4 ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายทีด่นิกบับรษิทัแห่งหนึ่ง
ในประเทศญีปุ่น่ โดยสญัญาฉบบัดงักล่าวจะมผีลเมื่อโครงการดงักล่าวไดก่้อสรา้งแลว้เสรจ็ 
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42.5 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 แห่ง 
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.- 

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ไดจ้า่ยช าระเงนิมดัจ าเพื่อซือ้หุน้แลว้รวมเป็นจ านวนเงนิ 300 ลา้นบาท 

โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ริม่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ขนาดก าลงัการผลติสงูสดุรวม 240 เมกกะวตัต ์และ ไอน ้า
ก าลงัการผลติสงูสดุรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่3 ธนัวาคม 2559 และ
วนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560  เมื่อ
วนัที ่ 24 กุมภาพนัธ ์ 2560 ของ EP มมีตอินุมตัใิห ้ EP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอสทซี ี เอน็เนอรย์ี ่ จ ากดั จ านวน 
78,447,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอเพก็ซ ์ เอน็เนอยี ่ โซลชูัน่ จ ากดั 
จ านวน 20,602,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 81.25 ของทุนจดทะเบยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั 
แทค เอน็เนอยี ่ จ ากดั (TAC) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และเพื่อเขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ี จ ากดั (PPTC) ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 25 และบรษิทั เอสเอสยทู ี จ ากดั (SSUT) ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ EP ไดจ้่าย
ช าระค่าหุน้ของทัง้ 2 บรษิทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 และวนัที ่26 เมษายน 2560  

 เมื่อวนัที ่ 28 กนัยายน 2560 EP ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั พพีทีซี ี จ ากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิเพิม่เตมิ ในสดัสว่นรอ้ยละ 
24.50 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้  
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43. กำรออกงบกำรเงินใหม ่ 

ในปี 2559 บรษิัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) (EP) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยได้ท าสญัญาซื้อขายหุ้นของ 
บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั (TSR) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 2 ฉบบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้:- 

สญัญาฉบบัที ่1 ลงวนัที ่29 มถุินายน 2559 ท าสญัญาซือ้ขายหุน้จาก บรษิทั เอสทซีกีรนี จ ากดั จ านวน 3,100,000 
หุน้ มลูค่าหุน้ละ 164.33 บาท เป็นจ านวนเงนิ 509.42 ลา้นบาท โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 50 ซึง่ไดม้กีารจ่ายซือ้
เงนิลงทุนดงักล่าวแลว้ในวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 

สญัญาฉบบัที ่2 ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 ท าสญัญาซือ้ขายหุน้จาก บรษิทั พพีจีอีาร ์จ ากดั จ านวน 3,099,997 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 164.33 บาท เป็นจ านวนเงนิ 509.42 ลา้นบาท โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 ซึง่ไดม้กีารจ่ายเงนิ
มดัจ าค่าหุน้ใหก้บัผูข้ายในวนัท าสญัญา จ านวนเงนิ 50 ลา้นบาท และไดม้กีารจ่ายซือ้เงนิลงทุนดงักล่าวแลว้ในวนัที ่11 
มกราคม 2560 

จากการท าสญัญาทัง้ 2 ฉบบัขา้งต้น ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ EP พจิารณาแลว้เหน็ว่า EP มเีจตนาทีจ่ะซือ้หุน้ของ 
TSR เพื่อควบคุมและสัง่การด าเนินกจิกรรมของ TSR ตัง้แต่แรก โดยในวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 EP ไดจ้่ายช าระค่า
ซือ้หุ้นตามสญัญาฉบบัที่ 1 ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของทุนของ TSR และช าระเงนิมดัจ าค่าหุน้ตามสญัญาฉบบัที ่2 
บางส่วนแลว้ อกีทัง้มกีารแต่งตัง้ตวัแทนจาก EP เขา้เป็นกรรมการของ TSR ดว้ย EP จงึตคีวามว่า TSR มสีถานะ
เป็นบรษิทัย่อยของ EP ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2559 ในการนี้ EP เขา้ซือ้หุน้ของ TSR ซึง่เป็นบรษิทัทีต่ัง้ขึน้เพื่อถอื
หุน้ในบรษิทัอื่น (holding company) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่การถอืหุน้ทางออ้มของบรษิทั เอสเอสยูท ีจ ากดั (SSUT) ซึง่เป็น
บรษิทัร่วมของ TSR (TSR ถอืหุน้รอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนของ SSUT) ทัง้นี้ SSUT ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นร่วม และเริม่ผลติไฟฟ้าตัง้แต่วนัที ่3 ธนัวาคม 2559  EP จงึบนัทกึเงนิลงทุนใน TSR เป็นเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย และรบัรูค้่าความนิยมจากการซือ้หุน้ TSR ในงบการเงนิของ EP  มผีลใหบ้รษิทัฯ แสดงเงนิลงทุนใน 
TSR เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อม และแสดงค่าความนิยมในงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบและออกเผยแพรเ่มื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 

ทัง้นี้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และของ EP ไดม้กีารพจิารณาการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการลงทุนใน TSR ใหม่ โดยเหน็ว่า     
ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2559 การซือ้หุน้ตามสญัญาฉบบัที ่2 ยงัไม่สมบูรณ์แมว้่ามกีารท าสญัญาแลว้ แต่การช าระเงนิ
เสรจ็สมบรูณ์เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2560 กรรมการ TSR ซึง่เป็นตวัแทนของ EP ยงัไม่มอี านาจในการสัง่การกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคญัทัง้หมดของ TSR ในวนัดงักล่าว อกีทัง้ TSR เป็นบรษิทัทีต่ัง้ขึน้เพื่อถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (holding 
company) ไม่มกีารท าธุรกจิอื่นใด โดยมสีนิทรพัยห์ลกั คอืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (SSUT) ตามรายละเอยีดขา้งต้น 
และไม่มอี านวจควบคุมปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลติของธุรกจิโรงไฟฟ้าของบรษิัทร่วม จงึสรุปได้ว่าเงิน
ลงทุนใน TSR ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2559 เป็นเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัไม่ใช่บรษิทัย่อย และการลงทุนใน
การซือ้ TSR  เป็นการซือ้สนิทรพัย ์ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิธุรกจิ มใิช่การซือ้ธุรกจิตามค านิยามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิค่าความนิยม ดงันัน้บรษิทัฯ ไดม้กีารแกไ้ขและจดัใหม้ี
การออกงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ขึน้ใหม่เพื่อแทนงบการเงนิรวมฉบบัเดมิทีอ่อกไปแลว้ 
ซึง่ได้รบัการตรวจสอบและออกเผยแพร่เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 การปรบัปรุงมีผลกระทบต่องบการเงนิรวม 
ดงันี้.- 
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43. กำรออกงบกำรเงินใหม ่(ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
  แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ตามทีเ่คย 
 ตามทีแ่สดงใหม ่ เพิม่ขึน้ (ลดลง) รายงานไว ้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 
 

สินทรพัย ์    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  439,461,620.55 (785,425.20) 440,247,045.75 
เงนิลงทุนชัว่คราว  1,984,913,979.84 (6,208,963.71) 1,991,122,943.55 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น  366,597,586.49 (163,832.75) 366,761,419.24 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - (37,000,000.00) 37,000,000.00 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  386,903,020.31 (6,798.13) 386,909,818.44 
เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั  - (25,381,000.00) 25,381,000.00 
เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 507,391,683.23 56,116,729.03 451,274,954.20 
ค่าความนิยม  - (261,894,002.45) 261,894,002.45 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
หน้ีสิน    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น  148,496,847.01 (53,715.34) 148,550,562.35 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - (14,865,112.65) 14,865,112.65 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น - (14,906,784.41) 14,906,784.41 
ส่วนของผูถื้อหุ้น    
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 295,035,705.33 (245,497,680.81) 540,533,386.14 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็    
ดอกเบีย้รบั  1,233,841.97 17,802.84 1,251,644.81 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  137,345,465.94 (13,789.89) 137,359,255.83 
ก าไรก่อนสว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  264,740,294.48 4,012.95 264,744,307.43 
สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  (2,031,316.77) (4,012.95) (2,035,329.72) 

 
44. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเป็น 2.43 : 1 และ 2.16 : 1 
ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 1.10 : 1 และ  0.46 : 1 ตามล าดบั 
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45. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำ 

บริษทัฯ : 

45.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2561 มมีตอินุมตัแิผนการเสนอขายหุน้สามญั
ของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  และแผนการน าหุน้
ของ EP จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีจ่ะเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของ EP จะมสีดัสว่นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ EP ภายหลงัการเพิม่
ทุน และบรษิทัฯ  จะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุมใน EP ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบยีนภายหลงัการ
เพิม่ทุน   

45.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2561 มมีตอินุมตัสิดัสว่นจ านวนหุน้สามญัที่
ออกใหม่ของ บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) ทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่สีทิธจิองซือ้
หุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ (Pre-emptive Rights) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 35 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่
ของ EP ทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

45.3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 มมีตอินุมตัใิห้น าเสนอต่อทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ จ่ายเงนิปนัผลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2560 และจากก าไรสะสม  
ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 66.68 ลา้นบาท  

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

45.4     ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่ 1/2561 เมื่อวนัที ่ 5 กุมภาพนัธ ์ 2561 และทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2561 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 มมีตอินุมตัเิรื่องทีส่ าคญัดงันี้ 

45.4.1 เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้อง EP จากเดมิมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

45.4.2 เพิม่ทุนจดทะเบยีนของ EP จ านวน 300 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,200 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีน

จ านวน 1,500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 600 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

45.4.3 น าหุน้ของ EP เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
46. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

   งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2561 
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