
 

 

 

 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
รำยงำนผู้สอบบญัชีและงบกำรเงิน 

ส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 















ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 (ปรบัปรุงใหม่) 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 325,500,078.80        159,060,091.75       439,461,620.55         4,381,398.43            6,559,536.91            

เงนิลงทุนชัว่คราว 8 258,880,790.66        27,010,297.81         1,984,913,979.84       251,535,310.40         -                         

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธิ 6.2 และ 9 659,234,715.41        476,579,482.49       366,597,586.49         138,540,125.65         378,532,493.01        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 -                        -                       -                         1,350,430,979.63       1,270,077,591.40      

สว่นของสนิทรพัยท์ีค่รบกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ่งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม 6.2 9,371,018.65           75,776,000.00         -                         -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 10 2,139,411.94           2,180,754.03          2,317,449.28            2,139,411.94            2,168,405.39            

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 11 119,306,232.73        88,517,269.73         60,505,528.38           87,351,640.13           88,517,269.73          

งานระหว่างก่อสรา้ง

สญัญาเช่าทางการเงนิ 12 107,315,909.64        101,040,489.05       -                         -                         -                         

สญัญาบรกิารตดิตัง้ -                        712,320.00             -                         -                         -                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 13 140,711,495.56        35,156,265.38         386,903,020.31         172,761.83               161,478.66              

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,622,459,653.39      966,032,970.24       3,240,699,184.85       1,834,551,628.01       1,746,016,775.10      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 14 118,079,846.33        128,679,670.66       -                         -                         -                         

เงนิลงทุนระยะยาว 344,205.00              421,850.00             371,600.00               344,205.00               421,850.00              

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 -                        -                       -                         1,457,460,920.00       1,049,960,920.00      

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 16 3,602,007,251.99      3,356,843,772.73    -                         -                         -                         

เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั -                        -                       507,391,683.23         -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธิ 10 2,130,574.35           1,915,274.65          2,636,266.67            2,130,574.35            1,915,274.65            

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  - สทุธิ 17 4,465,702,289.58      3,282,614,057.16    2,668,833,193.81       249,748,300.32         279,836,776.82        

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 18 634,648,536.64        643,687,143.72       477,522,760.69         -                         -                         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19.1 -                        6,199,212.60          4,837,027.14            6,176,329.84            5,697,266.62            

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 20 153,959,828.60        121,351,771.50       28,087,128.69           13,683,928.37           11,371,110.05          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 8,976,872,532.49      7,541,712,753.02    3,689,679,660.23       1,729,544,257.88       1,349,203,198.14      

รวมสินทรพัย์ 10,599,332,185.88    8,507,745,723.26    6,930,378,845.08       3,564,095,885.89       3,095,219,973.24      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 1 จาก 85

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

สินทรพัย์

งบการเงนิรวม



ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 (ปรบัปรุงใหม่) 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21 321,047,477.30        291,000,877.90       119,496,017.43         56,159,243.59           273,908,486.38        

ตัว๋แลกเงนิขายลด 22 460,000,000.00        380,000,000.00       490,000,000.00         460,000,000.00         380,000,000.00        

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 6.2 และ 23 247,879,678.21        189,858,914.11       148,496,847.01         29,280,485.47           23,410,828.83          

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

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น 24 79,939,737.25          128,896,286.53       -                         -                         -                         

สว่นของหนี้สนิทีค่รบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 332,824,973.31        226,159,174.80       836,705,646.78         71,200,000.00           8,250,000.00            

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 28,508,448.00          28,195,200.00         -                         -                         -                         

หุน้กู้ 26 884,700,000.00        -                       -                         328,000,000.00         -                         

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ -                        -                       33,424.92                -                         -                         

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 27 2,565,653.00           196,507.00             177,348.00               2,013,726.00            82,049.00                

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 972,757.62              10,219,985.80         91,544.00                -                         -                         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 1,183,799.73           962,402.06             2,219,772.22            1,176,753.49            951,747.82              

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 35,421,473.29          26,001,833.21         19,191,486.23           10,510,491.66           12,202,395.26          

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,395,043,997.71      1,311,491,181.41    1,616,412,086.59       958,340,700.21         728,805,507.29        

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 25 2,502,514,376.62      1,412,611,479.18    632,495,893.22         361,948,000.00         3,000,000.00            

หุน้กู้ 26 2,292,700,000.00      3,234,100,000.00    2,418,700,000.00       487,400,000.00         815,400,000.00        

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธิ 27 37,499,940.00          29,166,107.00         25,302,683.00           27,115,937.00           26,469,669.00          

ค่าเผือ่หนี้สนิจากภาระคํ้าประกนั 28 46,213,539.72          46,213,539.72         46,213,539.72           46,213,539.72           46,213,539.72          

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19.1 43,858,305.06          -                       -                         -                         -                         

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

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 4,924,021,161.40      4,723,326,125.90    3,122,712,115.94       922,740,476.72         891,146,208.72        

รวมหน้ีสิน 7,319,065,159.11      6,034,817,307.31    4,739,124,202.53       1,881,081,176.93       1,619,951,716.01      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ 29

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,045,038,462 หุน้ ในปี 2561 และ

937,716,283 หุน้ ในปี 2560 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,045,038,462.00      937,716,283.00       861,283,589.00         1,045,038,462.00       937,716,283.00        

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 921,572,840 หุน้ ในปี 2561 และ 

836,030,770 หุน้ ในปี 2560  มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 921,572,840.00        836,030,770.00       765,585,412.00         921,572,840.00         836,030,770.00        

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 30 561,848,558.82        365,101,797.82       364,982,731.51         561,848,558.82         365,101,797.82        

สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนื 6,017,138.90           6,017,138.90          6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 31 92,157,284.00          83,603,077.00         76,558,541.00           92,157,284.00           83,603,077.00          

ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 542,363,882.00        316,827,296.41       242,817,783.83         101,418,887.24         184,515,473.51        

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 450,129,695.19        501,446,686.09       440,257,329.98         -                         -                         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,574,089,398.91      2,109,026,766.22    1,896,218,937.22       1,683,014,708.96       1,475,268,257.23      

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 706,177,627.86        363,901,649.73       295,035,705.33         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,280,267,026.77      2,472,928,415.95    2,191,254,642.55       1,683,014,708.96       1,475,268,257.23      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,599,332,185.88    8,507,745,723.26    6,930,378,845.08       3,564,095,885.89       3,095,219,973.24      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 2 จาก 85

งบการเงนิรวม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2560

หมายเหตุ ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2561 ปี 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6.1 779,638,127.84         710,288,039.64      419,658,450.37      444,926,538.57      

รายไดอ้ื่น

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 33 207,630,872.00         220,588,936.00      -                      -                      

ดอกเบีย้รบั 6.1 2,025,540.01             7,212,632.29          75,579,709.01        39,138,562.22        

รายไดเ้งนิปันผล 37,950.00                 -                      37,950.00              9,000.00               

กําไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากว่ามลูคา่ยตุธิรรม 15 130,981,853.71         -                      -                      -                      

อื่นๆ 6.1 64,349,437.03           24,541,681.06        5,560,555.37          14,306,036.36        

รวมรายได้ 1,184,663,780.59       962,631,288.99      500,836,664.75      498,380,137.15      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 6.1 571,099,617.13         510,136,554.48      326,191,259.41      332,066,499.71      

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 20,509,816.97           12,260,254.85        19,399,969.53        12,260,254.85        

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 156,999,964.11         171,578,693.31      47,083,300.47        42,738,339.46        

ตน้ทนุทางการเงนิ 246,480,764.72         210,778,945.10      64,261,737.01        46,653,997.86        

รวมค่าใช้จ่าย 995,090,162.93         904,754,447.74      456,936,266.42      433,719,091.88      

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 16 240,447,479.26         196,234,099.98      -                      -                      

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 430,021,096.92         254,110,941.23      43,900,398.33        64,661,045.27        

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 19.3.1 (21,330,794.24)          (22,749,090.44)       (9,758,777.50)         (13,073,707.57)       

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 408,690,302.68         231,361,850.79      34,141,620.83        51,587,337.70        

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (51,316,990.90)          61,189,356.11        -                      -                      
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 357,373,311.78         292,551,206.90      34,141,620.83        51,587,337.70        

การแบง่กาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 342,774,792.69         206,424,479.55      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ 65,915,509.99           24,937,371.24        
กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 408,690,302.68         231,361,850.79      

การแบง่กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 291,457,801.79         267,613,835.66      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ 65,915,509.99           24,937,371.24        
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 357,373,311.78         292,551,206.90      

กาํไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท : หุ้น)

กําไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 35 0.41 0.26 0.04 0.07 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หน้า 3 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

การแปลงคา่ สว่นเกนิทุน(ขาดทุน)

จดัสรรแล้ว งบการเงนิ จากการเปลีย่นแปลง สว่นเกนิทุน รวม รวม

ทุนเรอืนหุ้นทีอ่อก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิทุน สาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุ้นใน มลูคา่หุ้น องคป์ระกอบอืน่ สว่นของผูถ้อืหุ้น สว่นได้เสยีทีไ่มม่ี รวม

หมายเหตุ และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ต่างประเทศ บรษิทัยอ่ย ของบรษิทัยอ่ย ของสว่นของผูถ้อืหุ้น ของบรษิทัใหญ่ อาํนาจควบคุม สว่นของผูถ้อืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ปรบัปรุงใหม)่ 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     

รายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหุ้นและการจดัสรรสว่นทุนให้ผูถ้อืหุ้น :

จาํหน่ายหุ้นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ 29 และ 32 15,776.00               119,066.31            -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        134,842.31             -                        134,842.31             

จา่ยปันผลให้ผูถ้อืหุ้นของบรษิทั 29 และ 32 70,429,582.00         -                       -                     -                        (124,944,454.94)     -                    -                          -                      -                        (54,514,872.94)        -                        (54,514,872.94)        

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 70,445,358.00         119,066.31            -                     -                        (124,944,454.94)     -                    -                          -                      -                        (54,380,030.63)        -                        (54,380,030.63)        

การเปลีย่นแปลงในสว่นได้เสยีในบรษิทัยอ่ย :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้(ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัยอ่ย -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        43,954,977.40         43,954,977.40         

จากเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        (26,404.24)              (26,404.24)              

โอนกลบักําไรสะสมจากการขายเงนิลงทุน -                        -                       -                     -                        (425,976.03)           -                    -                          -                      -                        (425,976.03)            -                        (425,976.03)            

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 70,445,358.00         119,066.31            -                     -                        (125,370,430.97)     -                    -                          -                      -                        (54,806,006.66)        43,928,573.16         (10,877,433.50)        

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี

กําไร -                        -                       -                     -                        207,185,477.65      -                    -                          -                      -                        207,185,477.65       26,205,701.41         233,391,179.06       

กําไรเบด็เสรจ็อืน่ -                        -                       -                     -                        -                      60,178,844.52      -                          -                      60,178,844.52         60,178,844.52         -                        60,178,844.52         

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                        -                       -                     -                        207,185,477.65      60,178,844.52      -                          -                      60,178,844.52         267,364,322.17       26,205,701.41         293,570,023.58       

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 31 -                        -                       -                     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         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     

ผลสะสมของการแก้ไขขอ้ผดิพลาดทีส่าํคญั 3 -                        -                       -                     -                        (760,998.10)           1,010,511.59       -                          -                      1,010,511.59          249,513.49             (1,268,330.17)          (1,018,816.68)          

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (หลงัปรบัปรุง) 836,030,770.00        365,101,797.82      6,017,138.90        83,603,077.00         316,827,296.41      78,458,257.61      (27,011,571.52)          450,000,000.00     501,446,686.09       2,109,026,766.22     363,901,649.73       2,472,928,415.95     

รายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหุ้นและการจดัสรรสว่นทุนให้ผูถ้อืหุ้น :

จาํหน่ายหุ้นจากการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ 29 และ 32 85,542,070.00         196,746,761.00      -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        282,288,831.00       -                        282,288,831.00       

จา่ยปันผลให้ผูถ้อืหุ้นของบรษิทั 29 และ 32 -                        -                       -                     -                        (108,684,000.10)     -                    -                          -                      -                        (108,684,000.10)      -                        (108,684,000.10)      

การเปลีย่นแปลงในสว่นได้เสยีในบรษิทั :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัเพิม่ขึน้(ลดลง)

จากการลงทุนของบรษิทั -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        98,774,777.90         98,774,777.90         

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 85,542,070.00         196,746,761.00      -                     -                        (108,684,000.10)     -                    -                          -                      -                        173,604,830.90       98,774,777.90         272,379,608.80       

การเปลีย่นแปลงในสว่นได้เสยีในบรษิทัยอ่ย :

สว่นของผูม้สีว่นได้เสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้(ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัยอ่ย -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        177,697,202.41       177,697,202.41       

จากเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย -                        -                       -                     -                        -                      -                    -                          -                      -                        -                        (111,512.17)            (111,512.17)            

รวมรายการกบัผูถ้อืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุ้น 85,542,070.00         196,746,761.00      -                     -                        (108,684,000.10)     -                    -                          -                      -                        173,604,830.90       276,360,468.14       449,965,299.04       

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี

กําไร -                        -                       -                     -                        342,774,792.69      -                    -                          -                      -                        342,774,792.69       65,915,509.99         408,690,302.68       

กําไรเบด็เสรจ็อืน่ -                        -                       -                     -                        -                      (51,316,990.90)     -                          -                      (51,316,990.90)        (51,316,990.90)        -                        (51,316,990.90)        

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                        -                       -                     -                        342,774,792.69      (51,316,990.90)     -                          -                      (51,316,990.90)        291,457,801.79       65,915,509.99         357,373,311.78       

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 31 -                        -                       -                     8,554,207.00            (8,554,207.00) -                    -                          -                      -                        -                        -                        -                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 921,572,840.00        561,848,558.82      6,017,138.90        92,157,284.00         542,363,882.00      27,141,266.71      (27,011,571.52)          450,000,000.00     450,129,695.19       2,574,089,398.91     706,177,627.86       3,280,267,026.77     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 4 จาก 85

กําไรสะสม องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุ้น

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

                                                        สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่



สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

ทนุเรอืนหุน้ สว่นเกนิ สว่นเกนิ จดัสรรแลว้

ทีอ่อกและ มลูคา่ มลูคา่ สาํรอง รวม

หมายเหตุ ชําระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซือ้คนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  2560 765,585,412.00        364,982,731.51        6,017,138.90          76,558,541.00         264,917,126.75        1,478,060,950.16     

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

จาํหน่ายหุน้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ 29 และ 32 15,776.00               119,066.31              -                       -                       -                        134,842.31             

เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 29 และ 32 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)        

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                        -                        -                       -                       51,587,337.70          51,587,337.70         

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 31 -                        -                        -                       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     

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

จาํหน่ายหุน้จากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 29 และ 32 85,542,070.00          196,746,761.00        -                       -                       -                        282,288,831.00       

เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 29 และ 32 -                        -                        -                       -                       (108,684,000.10)       (108,684,000.10)      

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 85,542,070.00          196,746,761.00        -                       -                       (108,684,000.10)       173,604,830.90       

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                        -                        -                       -                       34,141,620.83          34,141,620.83         

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย 31 -                        -                        -                       8,554,207.00          (8,554,207.00)          -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 921,572,840.00        561,848,558.82        6,017,138.90          92,157,284.00         101,418,887.24        1,683,014,708.96     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 5 จาก 85

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น



งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2560

หมายเหตุ ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 430,021,096.92        254,110,941.23        43,900,398.33          64,661,045.27          

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสทุธเิป็น

   เงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดําเนินงาน :

ค่าเสือ่มราคา 17 143,237,668.54        145,850,055.28        26,702,533.10          24,753,509.42          

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 20,122,908.61          19,132,464.34          -                        -                        

หนี้สงสยัจะสญู 9 7,158,357.23           2,519,457.05           7,158,357.23           2,519,457.05           

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

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 17 (302,411.24)             (656,529.12)             (302,411.24)             (656,529.12)             

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ้า่ย 17 8,574,572.90           1,492,079.05           -                        -                        

ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 31,743.57                (10,168,560.11)         (28,035.60)               (3,475,058.20)          

ขาดทุน (กําไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนชัว่คราวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (122,755.10)             39.55                     (122,759.65)             -                        

ขาดทุน (กําไร) จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนระยะยาวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 77,645.00                (50,250.00)               77,645.00                (50,250.00)               

ขาดทุน (กําไร) จากการขายสนิทรพัยถ์าวร (2,427,567.64)          (3,751,509.99)          (2,427,547.16)          (3,751,509.99)          

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 13,270,117.29          1,739,647.68           (337,099.58)             177,913.04              

กําไรจากการซือ้ในราคาต่ํากว่ามลูค่ายตุธิรรม 15 (130,981,853.71)       -                        -                        -                        

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                        (1,307,384.10)          -                        -                        

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 14 (240,447,479.26)       (196,234,099.98)       -                        -                        

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 27 12,691,049.00          4,180,583.00           3,769,015.00           3,430,236.00           

ประมาณการรือ้ถอน 17 -                        1,235,000.00           -                        -                        

กลบัรายการเงนิปันผลคา้งจา่ยเป็นรายไดอ้ื่นๆ -                        -                        -                        (1,355,150.40)          

รายไดด้อกเบีย้ (2,025,540.01)          (6,284,842.87)          (75,579,709.01)         (39,138,562.22)         

ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ 241,770,628.31        187,936,143.88        64,261,737.01          42,778,686.86          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 500,648,180.41        399,641,215.46        67,072,123.43          89,791,768.28          

สนิทรพัยด์ําเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น (149,286,801.79)       (112,341,365.73)       234,060,365.37        (205,841,266.17)       

   สนิคา้คงเหลอื (18,077.30)               (27,909,721.92)         1,165,629.60           (28,516,935.90)         

   งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ (6,275,420.59)          (101,040,489.05)       -                        -                        

   งานระหว่างก่อสรา้ง - สญัญารบัจา้งตดิตัง้ 712,320.00              (712,320.00)             -                        -                        

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (103,358,218.26)       51,787,354.93          (11,283.17)               333,079.70              

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,665,047.65           (86,856,522.27)         228,141.30              2,873,738.70           

หนี้สนิดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 28,537,303.32          22,639,381.37          5,756,288.84           (2,524,593.75)          

   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (7,686,511.77)          6,808,961.65           (1,691,903.60)          2,279,642.31           

   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น -                        -                        63,000.00                -                        

   ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานทีจ่า่ยจรงิ 27 (1,988,070.00)          (298,000.00)             (1,191,070.00)          (298,000.00)             

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 263,949,751.67        151,718,494.44        305,451,291.77        (141,902,566.83)       

จา่ยภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล (39,471,770.46)         (20,316,980.84)         (12,778,800.34)         (17,057,365.04)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 224,477,981.21        131,401,513.60        292,672,491.43        (158,959,931.87)       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 6 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2560

หมายเหตุ ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยซือ้หุน้เพิม่ทุนในบรษิทัร่วมทางออ้ม (4,716,000.00)          -                        -                        -                        

เงนิสดสทุธจิา่ยจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 15 (415,368,793.24)       -                        (407,500,000.00)       -                        

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                        (2,364,205,011.34)     -                        -                        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 6.2 -                        -                        (363,853,388.23)       (1,681,690,872.79)     

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 6.2 -                        -                        283,500,000.00        411,613,281.39        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 (200,000.00)             -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 200,000.00              -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 66,404,981.35          -                        -                        -                        

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 10 (3,138,000.00)          (2,344,865.82)          (3,138,000.00)          (2,314,865.82)          

รบัชําระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 10 2,964,042.39           3,202,553.09           2,951,693.75           3,167,516.17           

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 241,999,251.05        5,072,744,400.48      185,715,484.85        2,767,200,858.74      

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว (473,715,245.23)       (3,147,399,699.44)     (437,100,000.00)       (2,178,939,999.97)     

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 9,721,253.00           9,354,022.63           9,220,505.00           7,815,000.00           

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยถ์าวร 17 (806,762,085.04)       (749,542,377.62)       (3,104,603.20)          (27,686,452.60)         

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 (11,084,301.53)         (185,296,847.37)       -                        -                        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -                        17,968,519.66          -                        -                        

เงนิจา่ยชําระเจา้หนี้เช่าซือ้ -                        (33,424.92)               -                        -                        

เงนิฝากตดิภาระคํ้าลดลง 10,599,824.33          -                        -                        -                        

ดอกเบีย้รบั 2,141,274.11           6,429,526.42           74,353,353.77          38,947,180.67          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,380,953,798.81)     (1,339,123,204.23)     (658,954,954.06)       (661,888,354.21)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 27,994,176.63          154,465,893.49        (217,412,143.21)       202,895,176.33        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 -                        30,000,000.00          -                        30,000,000.00          

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.2 (30,000,000.00)         -                        (30,000,000.00)         -                        

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอืน่ 24 (48,956,549.28)         -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น -                        28,195,200.00          -                        -                        

เงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิขายลด 22 1,275,000,000.00      1,080,000,000.00      1,275,000,000.00      1,080,000,000.00      

เงนิสดจา่ยชําระตัว๋แลกเงนิขายลด 22 (1,195,000,000.00)     (1,190,000,000.00)     (1,195,000,000.00)     (1,190,000,000.00)     

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 26 -                        815,400,000.00        -                        815,400,000.00        

เงนิสดจา่ยชําระหุน้กู้ 26 (56,700,000.00)         -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 1,418,440,494.28      1,022,287,900.00      436,748,000.00        15,000,000.00          

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 (234,589,406.72)       (852,718,786.02) (14,850,000.00)         (40,200,000.00)         

เงนิปันผลจา่ย (108,462,602.43)       (126,201,825.10) (108,458,994.43)       (124,808,423.64)       

เงนิรบัจากการเพิม่ทุน 29 282,288,831.00        70,564,424.31          282,288,831.00        70,564,424.31          

เงนิสดรบัชําระค่าหุน้จากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 177,585,690.25        4,417,788.05           -                        -                        

จา่ยดอกเบีย้ (267,410,096.66)       (170,431,034.51)       (64,211,369.21)         (40,743,326.66)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,240,190,537.07      865,979,560.22        364,104,324.15        818,107,850.34        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (51,316,990.90)         61,189,356.11          -                        -                        

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษทัย่อย 134,042,258.48        151,245.50              -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 166,439,987.05        (280,401,528.80)       (2,178,138.48)          (2,740,435.74)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 7 159,060,091.75        439,461,620.55        6,559,536.91           9,299,972.65           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 7 325,500,078.80        159,060,091.75        4,381,398.43           6,559,536.91           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 7 จาก 85

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : บาท



งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2560

หมายเหตุ ปี 2561 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2561 ปี 2560

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. เงนิสดจา่ยในระหว่างปี

   ดอกเบีย้จา่ยทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 17 5.68                       -                        -                        -                        

2. รายการทีม่ใิช่เงนิสด

   ซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 17 -                        16.53                     -                        16.53                     

3. จาํนวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื่อทีอ่าจจะนํามาใช้

    เพื่อกจิกรรมดําเนินงานในอนาคต 1,422.33                 1,097.11                 335.94                    141.74                    

4. การออกหุน้ปันผล 29 -                        70.43                     -                        70.43                     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 8 จาก 85

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : ลา้นบาท
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บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชน จาํกดั เมื่อวนัที ่ 13 สงิหาคม 2536 
สาํนักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพ์ประเภทหนังสอืและนิตยสาร และลงทุนใน
ธุรกจิผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 
 
2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี จดัทาํขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ความสะดวกของผูอ่้าน
งบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีและตามขอ้กําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ นําเสนอตามเกณฑท์ีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 1 (ปรบัปรุง 
2560) เรือ่ง "การนําเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง "กําหนด
รายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ 
การบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัมหาชนจํากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีี่
เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยกเวน้ทีจ่ะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม  

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี 

 การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

 ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั  รบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื นิตยสาร 
และบรรจภุณัฑ ์

ไทย 84.50 - 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

 ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และผลติไฟฟ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในต่างประเทศ 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 81.25 81.25 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จาํกดั บาํรงุรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ และ
ใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้และใหเ้ชา่ระบบ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ

ไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จาํกดั ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 99.99 99.99 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั* ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย 48.39 48.39 
Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิ
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น 98.00 98.00 

Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 98.00 98.00 
Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)* พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - - 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 65.44 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม ไทย 49.50 49.50 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั*** ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม ไทย 40.00 40.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั**** เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และลงทุนในธุรกจิผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นรว่ม 

ไทย 50.00 50.00 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

* บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีว่นรว่มในอาํนาจการควบคุม ดงันัน้จงึถอืวา่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัยอ่ย ตามนิยามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานบญัช ี
** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 
*** เป็นบรษิทัรว่มของบรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั และ บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 
**** บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไมม่อีาํนาจในการควบคุม เน่ืองจากเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั เอสทซี ี เอน็เนอรย์ี ่

จาํกดั และ บรษิทั เอเพก็ซ ์ เอน็เนอยี ่ โซลชูัน่ จาํกดั และมตีวัแทนเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจเพยีง 2 ทา่น จากจาํนวน 4 ทา่น (ดหูมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.3 ประกอบ)  

2.2.1.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี 

ปี 2561 

บริษทัฯ 

2.2.1.1.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 13/2561 เมือ่วนัที ่ 12 ธนัวาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ทาํสญัญา
ซือ้ขายหุน้ของบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 42,250,000 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 9.645 บาท มลูคา่ 407.50 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 84.50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

2.2.1.1.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 7/2561 เมือ่วนัที ่ 19 กนัยายน 2561 มมีตอินุมตัใิห ้ SPM-TH ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยของ EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จาก     
ผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 15,280 หุน้ ในราคาพารห์ุน้ละ 100,000 ดงเวยีดนาม และ PKS ทยอยเรยีกทุนเพิม่ใหค้รบตาม
จาํนวนทุนจดทะเบยีน จาํนวน 5,000,000 หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

วนัทีจ่า่ยซือ้เงนิลงทุน 
ทุนจดทะเบยีน 
ทีเ่รยีกชาํระ 

จาํนวนหุน้ 
ทีล่งทุน (หุน้) 

มลูคา่เงนิลงทุน 
(บาท) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
ณ วนัเรยีกชาํระ
เพิม่ทุน (รอ้ยละ) 

08/10/2561 17,000 15,280 2,171,057.73 89.88 
08/11/2561 815,255 815,255 115,473,195.69 99.79 
21/11/2561 773,323 773,323 109,594,883.71 99.89 
29/11/2561 465,800 465,800 65,960,000.00 99.92 
20/12/2561 1,550,557 300,557 42,263,811.79 65.44 

คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 3,621,935 2,370,215 335,462,948.92  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 8/2561 เมือ่วนัที ่ 31 ตุลาคม 2561 มมีตอินุมตัใิห ้ SPM-TH เขา้ทาํบนัทกึ
ขอ้ตกลงลงทุนรว่มกนัในโครงการ PKS กบับรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) (“CSS”) เมือ่
วนัที ่ 17 ธนัวาคม 2561 โดยสดัสว่นการลงทุนของ SPM-TH คดิเป็นรอ้ยละ 64.99 และสดัสว่นการลงทุนของ CSS      
คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ไดท้าํสญัญาโอนสดัสว่นการถอืหุน้ใหแ้ก่ CSS ตามบนัทกึขอ้ตกลงดงักลา่ว
แลว้เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2561 

 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2562 SPM-TH ไดช้าํระเงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอื อกีจาํนวน 879,765 หุน้ มลูคา่ 121.26 ลา้นบาท 
ซึง่ครบตามสดัสว่นการลงทุนทีไ่ดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงวางแผนและการลงทุนของประเทศเวยีดนาม (Department 
of Planning and Investment) 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ)  

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

ปี 2560  

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

2.2.1.1.3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 1/2560 เมือ่วนัที ่ 8 กุมภาพนัธ ์ 2560 และทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
EP ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตั ิดงัน้ี 

ก. ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั (“TSR”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 3,099,998 หุน้ 
โดยมมีลูคา่ตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
และสดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั (“SSUT”) คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
ดงักลา่ว ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ครบทัง้จาํนวนแลว้เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2560  

ข. ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (“STCE”) จาํนวน 78,447,600 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
16.433 บาท เป็นเงนิ 1,289.13 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักลา่ว เพือ่เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มในบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่ จาํกดั (“TAC”) คดิเป็นรอ้ยละ 39.60 ของทุน         
จดทะเบยีน และเพือ่เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มใน SSUT เพิม่อกีรอ้ยละ 15.84 ของทุนจดทะบยีน และเขา้เป็นผูถ้อืหุน้
ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั (“PPTC”) รอ้ยละ 19.80 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้
จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 

ค. ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั (“APEX”) จาํนวน 20,602,400 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 16.433 บาท เป็นเงนิ 338.56 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 81.25 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักลา่ว เพือ่เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มใน TAC คดิเป็นรอ้ยละ 10.40 ของทุนจดทะเบยีน และเพื่อเขา้เป็นผูถ้อืหุน้
ทางออ้มใน SSUT เพิม่อกีรอ้ยละ 4.16 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มใน PPTC รอ้ยละ 5.20 ของทุน
จดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 

ง. ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ใน PPTC จาํนวน 3,635,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 142.33 บาท เป็นเงนิ 517.49 ลา้นบาท 
ภายหลงัการซือ้หุน้ EP  มสีดัสว่นการถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 24.50  และสดัสว่นการถอืหุน้
ทางออ้มผา่น TAC คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระค่าหุน้ดงักลา่วทัง้
จาํนวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560  

 ภายหลงัจากการซือ้หุน้ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.3 สดัสว่นการถอืหุน้ของ EP ในบรษิทัยอ่ย 
และบรษิทัรว่มดงักลา่ว มดีงัน้ี 

ชื่อบรษิทั สถานะ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั บรษิทัยอ่ย 99.99 
บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั บรษิทัยอ่ย 99.99 
บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จาํกดั บรษิทัยอ่ย 81.25 
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั บรษิทัรว่มทางออ้ม 50.00 
บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั บรษิทัรว่มทางตรงและทางออ้ม  49.50 
บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั บรษิทัรว่มทางออ้ม 40.00 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1.4 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตัดิงัน้ี 

ก. ให ้EP ซือ้หุน้ทัง้หมดในบรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (“EPCO-E”) จากบรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 
(“EPCO-G”) จํานวน 19,999,997 หุน้ ในราคาทุน รวมเป็นเงนิ 199.99 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหม่ใหเ้กดิความชดัเจนในการดําเนินธุรกจิ 
ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

ข. ให ้SPM-TH จาํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของ Solar Power Management Co., Ltd. (HK Co.) (“SPM-HK”) 
จาํนวน 4,007,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.05 ดอลลารฮ์อ่งกง รวมเป็นเงนิ 4.21 ลา้นดอลลารฮ์อ่งกง เพื่อปรบัโครงสรา้ง
การจดัการใหม ่ ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารงานของกลุม่ ทัง้น้ี SPM-TH ไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว เมือ่วนัที ่ 26 
กนัยายน 2560 

2.2.1.1.5 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 มมีตอินุมตัใิหป้รบัโครงสรา้ง
การถือหุ้นใหม่ เน่ืองจากจะนํา EP มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย EP จึงต้องปรบั
โครงสรา้งการถอืหุน้ใหม้คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ําหนด โดยจะตอ้งมบีรษิทัแกนของกลุ่มบรษิทั 
ดงันัน้ทีป่ระชุมจงึอนุมตัใิหบ้รษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั (“RPV”) เป็นบรษิทัแกน และอนุมตัใิหจ้ําหน่ายเงนิลงทุนใน
หุน้สามญัทัง้หมดของ EP ใหแ้ก่ RPV โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ก. ใหจ้าํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั เจเคอาร ์ พลงังาน จาํกดั (“JKR”) รวมจาํนวน 1,249,880 หุน้   
ในราคาหุน้ละ 130.38 บาท เป็นเงนิ 162.98 ลา้นบาท 

ข. ใหจ้าํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั (“AQU”) รวมจาํนวน 19,999,998 หุน้ 
ในราคาหุน้ละ 10.45 บาท เป็นเงนิ 209.08 ลา้นบาท 

ค. ใหจ้าํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของ EPCO-G รวมจาํนวน 9,999,997 หุน้ ในราคาหุน้ละ 8.54 บาท เป็นเงนิ 
85.38 ลา้นบาท 

 รวมการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.5 เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 
457.43 ลา้นบาท ซึง่ทีป่ระชุมของ EP อนุมตัใิห ้ RPV ตอ้งเพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยมจีาํนวนเงนิไมน้่อยกวา่ราคาซือ้
หุน้ของทัง้ 3 บรษิทัดงักลา่วขา้งตน้จาก EP ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ RPV ครัง้ที ่ 5/2560 เมือ่วนัที ่ 14 
พฤศจกิายน 2560 มมีตอินุมตัใิห ้RPV เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 4,570,000 หุน้ มลูคา่ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นเงนิ 457 ลา้นบาท การเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นการจดัสรรใหแ้ก่ EP ทัง้จาํนวน โดย EP ไดจ้า่ย
ชาํระคา่หุน้ทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2560 สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ EP ใน RPV เปลีย่นแปลงจาก
เดมิรอ้ยละ 99.96 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว และ RPV ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และสว่นไดเ้สยี
ของบรษิทัรว่ม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีม่สีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี (ต่อ) 

2.2.1.1.6 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 10/2560 เมือ่วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 มมีตอินุมตัใิห ้ Alternative 
Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 2,400 หุน้ มลูคา่  
ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 เยน เป็นเงนิ 24 ลา้นเยน ซึง่การเพิม่ทุนดงักล่าว เป็นการจดัสรรใหแ้ก่ SPM-TH ทัง้จาํนวน  
โดย SPM-TH ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ SPM-TH 
ใน AEKK เปลีย่นแปลงจากเดมิรอ้ยละ 50 เป็นรอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว  

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

2.2.1.1.7 เมือ่วนัที ่ 19 มกราคม 2560 AEKK ไดท้าํสญัญาซือ้หุน้ของ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (“GK4”) 
ในประเทศญีปุ่่ นในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน เป็นเงนิ 50,000 เยน จากผูถ้อืหุน้เดมิในราคาทุน ตาม
แผนการลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษิทัฯ ทัง้น้ี AEKK ไดช้าํระเงนิคา่หุน้ดงักลา่ว
ทัง้จาํนวนแลว้เมือ่วนัทีท่าํสญัญา 

2.2.2 บรษิทัยอ่ย หมายถงึ กจิการทีก่ลุม่บรษิทัมอีํานาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการดาํเนินงาน และโดยทัว่ไป
แลว้กลุม่บรษิทัจะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกวา่กึง่หน่ึง 

2.2.3 บรษิทัรว่มเป็นกจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอยา่งมนีัยสาํคญั  โดยมอีํานาจเขา้ไปมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบั
นโยบายทางการเงนิและการดําเนินงานแต่ไมถ่งึระดบัทีจ่ะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมอีทิธพิลอย่างมนีัยสาํคญั  
ถกูสนันิษฐานวา่มอียูเ่มือ่กลุม่บรษิทัมอีาํนาจในการออกเสยีงในกจิการอื่นในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 50 

2.2.4 งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดถู้กนํามารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวม  โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอีํานาจควบคุม
ดงักลา่วจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

2.2.5 กลุม่บรษิทัจดัทาํงบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเงนิลงทุนเมือ่เริม่แรก
ดว้ยราคาทุน และบนัทกึสว่นแบง่กาํไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีของบรษิทัรว่มตัง้แต่วนัทีก่ลุม่บรษิทั
มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัสิน้สดุลง 

2.2.6 กลุ่มบรษิทัควบคุมกจิการเมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการ
ลงทุนและมคีวามสามารถทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการควบคุม ในการประเมนิ
ว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถงึการมอียู่และผลกระทบจากสทิธใินการออกเสยีงที่
เป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนัรวมถงึสทิธใินการออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึ่ง
กจิการอื่นถอือยูด่ว้ย 

วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ํานาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การกําหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบั
การโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

2.2.7 เมือ่มกีารสญูเสยีอาํนาจควบคมุ กลุม่บรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในบรษิทัยอ่ย สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม
และสว่นประกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัยอ่ยนัน้ กาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการสญูเสยีอาํนาจ
ควบคุมในบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูใ่หว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
ณ วนัทีส่ญูเสยีอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ
เผื่อขาย ขึน้อยูก่บัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู ่
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.8 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ คอื สว่นของกาํไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยสว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยีที่
ไมไ่ดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวม และแสดง
ในสว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุม่บรษิทัวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าจาก
ผูถ้กูซือ้ 

2.2.9  กลุม่บรษิทับนัทกึบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิตามวธิซีือ้ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ในการรวมธุรกจิทีด่าํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซือ้ กลุม่บรษิทัตอ้งวดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีของเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัถอื
อยูใ่นผูถ้กูซือ้ก่อนการรวมธุรกจิใหมด่ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้และรบัรูผ้ลกาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในกาํไรหรอื
ขาดทุน มลูคา่ของสว่นไดเ้สยีในผูถ้กูซือ้ก่อนการรวมธุรกจิทีเ่คยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถกูจดัประเภทใหม่
เป็นกาํไรหรอืขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดยีวกนัเสมอืนวา่ไดข้ายเงนิลงทุนดงักลา่วออกไป 

2.2.9.1  คา่ความนิยม ถกูวดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่รวมถงึการรบัรูจ้าํนวน
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุในผูถ้กูซือ้ หกัดว้ยมลูคา่สทุธ ิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า และหน้ีสนิ
ทีร่บัมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรมรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนทนัท ี

2.2.9.2  หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถ่กูซือ้จากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้มือ่หน้ีสนินัน้เป็นหน้ีสนิ ณ ปัจจุบนั และเป็นหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้
จากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

2.2.9.3 ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ของกลุม่บรษิทัทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เชน่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ธรรมเนียม 
วชิาชพี และคา่ทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิขึน้ 

2.2.10 งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม จดัทาํขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเชน่เดยีวกนักบับรษิทัใหญ่  

2.2.11  งบการเงนิของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จดัทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีที่สําคญัเช่นเดียวกนักบับริษัทใหญ่ 
สาํหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

2.2.12 งบการเงนิของหน่วยงานในต่างประเทศ จดัทาํขึน้โดยใชส้กุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกจิการ ในกรณีทีส่กุล
เงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานไมใ่ช่สกุลเงนิบาท งบการเงนิเหล่านัน้จะถูกแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัทีร่ายงานสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นซือ้ขายถวัเฉลีย่ ณ วนัทีเ่กดิรายการสาํหรบัรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่าย ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ” ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น และแสดงจํานวนสะสมภายใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และ เมื่อมีการจําหน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทัง้หมดดงักล่าว ถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายการกําไรหรอืขาดทุน
จากการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนัน้ 

2.2.13 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ราคา
ตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบ
การเงนิรวมแลว้  

กําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิซึ่งเป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงนิลงทุนเท่าทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่นไดเ้สยี
ในกจิการทีถู่กลงทุนนัน้ ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิถูกตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบักําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ แต่เท่าที่
เมือ่ไมม่หีลกัฐานการดอ้ยคา่เกดิขึน้ 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน
หกัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 
 

3. แก้ไขข้อผิดพลาด 

บรษิทัยอ่ยในประเทศญีปุ่่ น ไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัชเีงนิกูย้มืจากบรษิทัแหง่หน่ึง โดยในการลงทุนใน
โครงการ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (“GK4”) เมือ่เดอืนมกราคม 2560 บรษิทัยอ่ยไดบ้นัทกึ
รายการผดิพลาดโดยหกั เจา้หน้ีเงนิกูย้มื Nishi Nihon Mega Solar 5 Godo Kaisha (“NNMS5 G.K.”) จาํนวน 96 
ลา้นเยน กบัมลูคา่โครงการทีซ่ือ้มา ต่อมาในไตรมาสที ่1 ปี 2561 NNMS5 G.K. ไดเ้รยีกใหบ้รษิทัยอ่ยชาํระคนืเงนิตน้
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 14 ต่อปี บรษิทัยอ่ยในญีปุ่่ น จงึไดพ้บวา่ไมไ่ดบ้นัทกึหน้ีสนิเงนิกูย้มืดงักลา่ว 

บรษิทัยอ่ยในประเทศญี่ปุ่ นไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาด โดยบนัทกึรายการสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และเจา้หน้ีเงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ดว้ย
จํานวนเงินกู้ 96 ล้านเยน และบันทึกดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 การแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักลา่ว สง่ผลกระทบต่องบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี :- 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิเพิม่ขึน้ 29,144,640.00 บาท 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) (1,968,256.68) บาท 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น - สว่นทีค่รบกาํหนดจา่ยชาํระภายในหน่ึงปี (เพิม่ขึน้) (28,195,200.00) บาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ตน้ทุนทางการเงนิ เพิม่ขึน้ 2,029,328.27 บาท 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (เพิม่ขึน้) (1,010,511.59) บาท 
กาํไรเบด็เสรจ็รวม   
     สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ เพิม่ขึน้    249,513.49 บาท 
     สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (ลดลง) (1,268,330.17) บาท 

 
4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรงุใหม ่ โดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ดงัน้ี.- 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2560) การนําเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรงุ 2560) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2560) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรงุ 2560) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2560) ภาษเีงนิได ้
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี(ต่อ)  

ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2560) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาเชา่ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2560) การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความ

ชว่ยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2560) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2560) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2560) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2560) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2560) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2560) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2560) การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2560) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2560) ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2560) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2560) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรงุ 2560) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่2   (ปรบัปรงุ 2560) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3   (ปรบัปรงุ 2560) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4   (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรงุ 2560) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6   (ปรบัปรงุ 2560) การสาํรวจและการประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรงุ 2560) สว่นงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2560) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560) การรว่มการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2560) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560) การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2560) ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กจิกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2560) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี(ต่อ) 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2560) การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่าํขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2560) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2560) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2560) การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหน้ีสนิทีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่4   (ปรบัปรงุ 2560) การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรงุ 2560) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2560) การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2560) 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2560) การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรงุ 2560) ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงนิทุนขัน้ตํ่าและ

ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี สาํหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 
(ปรบัปรงุ 2560) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2560) การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2560) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติสาํหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2560) เงนิทีนํ่าสง่รฐั 

 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวา่งประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคําศพัท ์การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการ
บญัชกีบัผู้ใชม้าตรฐานและการอธบิายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วมาถอืปฏบิตัน้ีิไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ที่ปรบัปรุงใหม่และออกใหม่ ซึ่งได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัไมไ่ดนํ้ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ดงัน้ี 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2561) การนําเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรงุ 2561) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2561) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรงุ 2561) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2561) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2561) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2561) สญัญาเชา่ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2561) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2561) การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความ

ชว่ยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2561) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2561) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2561) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2561) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2561) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2561) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2561) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2561) การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2561) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2561) ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2561) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2561) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรงุ 2561) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นคร้งัแรก 
ฉบบัที ่2   (ปรบัปรงุ 2561) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3   (ปรบัปรงุ 2561) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4   (ปรบัปรงุ 2561) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรงุ 2561) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6   (ปรบัปรงุ 2561) การสาํรวจและการประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่8   (ปรบัปรงุ 2561) สว่นงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2561) การรว่มการงาน 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2561) การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
ฉบบัที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กจิกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2561) สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2561) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2561) การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่าํขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2561) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2561) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2561) การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหน้ีสนิทีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่4   (ปรบัปรงุ 2561) การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่
ฉบบัที ่5   (ปรบัปรงุ 2561) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7   (ปรบัปรงุ 2561) การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2561) 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2561) การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2561) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรงุ 2561) ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงนิทุนขัน้ตํ่าและ 

ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี สาํหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 
(ปรบัปรงุ 2561) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2561) การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2561) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติสาํหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2561) เงนิทีนํ่าสง่รฐั 

4.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9   เครือ่งมอืทางการเงนิ 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวา่งประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชื่อวา่จะไม่มผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีนํ่ามาตรฐานดงักล่าวมาถอื
ปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามที่กล่าวขา้งต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

มาตรฐานฉบบัน้ี ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จาํนวนทีร่บัรูแ้ละช่วงเวลาทีร่บัรู ้โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มือ่ (หรอื 
ณ วนัที)่ กจิการสง่มอบการควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยมลูคา่ของรายไดท้ีก่จิการคาดวา่จะไดร้บั กจิการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีกบัสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยูใ่นขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสาํหรบัการรบัรู้
รายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจาํนวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาด
วา่จะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้ง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ และกาํหนดใหก้จิการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
และพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัน้ีนํามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560) โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 ทีอ่อกใหมด่งักลา่วไมส่ง่ผลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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4. การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีอ่อกในระหวา่งปีแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

4.2.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักลา่วขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่เครือ่งมอื
ทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม หรอืราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารคาํนวนการดอ้ยคา่ของ
เครือ่งมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนั
ความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
กลุม่น้ีมผีลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ ี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ถกูยกเลกิไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที่ 101 หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
ฉบบัที ่103 การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่104 การบญัชสีาํหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหา 
ฉบบัที ่105 การบญัชสีาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัที ่106 การบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
ฉบบัที ่107 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชน้ีีต่องบการเงนิในปีที่
เริม่นํามาถอืปฏบิตั ิ
 

5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูคา่
ขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีนํ่าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถ้อืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอสาํหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  

รายได้รบัรู้เมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการบญัชจีะเข้าสู่กิจการและ
สามารถวดัมลูคา่ของจาํนวนรายได ้ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มือ่มกีารสง่มอบสนิคา้ โอนความเสีย่ง และผลตอบแทนทีม่นียัสาํคญัของความเป็นเจา้ของ
ในสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมร่บัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่าย
ไปแลว้นัน้ 

รายไดค้า่บรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความสาํเรจ็ของงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมา รบัรูต้ามวธิอีตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็ อตัราสว่นของงานทีท่าํเสรจ็คาํนวณโดยการเปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนงานทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานทัง้หมดทีค่าดวา่จะใชใ้นการทาํงานตามสญัญา 

รายไดจ้ากการตดิตัง้  รบัรูต้ามขัน้ความสาํเรจ็ของบรกิารที่ให ้เวน้แต่การตดิตัง้นัน้ เป็นเพยีงส่วนประกอบย่อยของ
การขาย ซึง่ในกรณีน้ี กจิการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการตดิตัง้เมือ่ขายสนิคา้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย (ต่อ) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รบัรูเ้มือ่มกีารสง่มอบและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบ 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้มื่อกจิการมคีวามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุผลวา่กจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขของเงนิ
อุดหนุนทีก่ําหนดไวแ้ละกจิการจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเลอืกแสดงเงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รายไดเ้ป็นรายไดอ้ื่นในกําไรหรอืขาดทุนและเป็นรายไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิสาํหรบัเงนิอุดหนุนจาก
รฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย ์

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาทีร่บัรูต้น้ทุนทีเ่งนิอุดหนุนนัน้จา่ยเป็นการชดเชย 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธถ์อืเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารรอการตดับญัชปีระกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ซึง่จะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการ
ใหบ้รกิารเมือ่การใหบ้รกิารไดเ้ริม่ดาํเนินการ 

 ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใชจ้า่ยในทาํนองเดยีวกนับนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่า่ใชจ้า่ยดงักล่าวเกดิขึน้ 

รายไดอ้ื่นๆ และคา่ใชจ้า่ย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ 
มกีาํหนดไถ่ถอนไมเ่กนิสามเดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้า และไมม่ภีาระผกูพนัใดๆ และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู
ซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจาํนวนทีท่ราบได ้ และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูคา่น้อยหรอืไมม่สีาระสาํคญั และไมม่ี
ขอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจาํเกนิกวา่สามเดอืน แต่ไมเ่กนิสบิสองเดอืน บรษิทัฯ บนัทกึเป็นเงนิลงทุนชัว่คราว  

5.3 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ้าประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัย ์
ไมห่มนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

5.4 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น และคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น แสดงตามจาํนวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั ซึง่สทุธจิากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประมาณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู สาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิ
จากลกูหน้ีไมไ่ด ้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี การวเิคราะหอ์ายหุน้ีและสถานะทางการเงนิ
ปัจจุบนัของลกูหน้ี 

5.5 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวธิเีขา้ก่อน - 
ออกก่อน และจะถอืเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนขายเมือ่มกีารเบกิใช ้

 

 



 

หน้า 24 จาก 85 
 

5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.5 สนิคา้คงเหลอื (ต่อ) 

ต้นทุนสนิค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สนิค้าอยู่ในสถานที่และสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสนิคา้สาํเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งผลติทีผ่ลติเอง ตน้ทุนสนิคา้รวมการปันสว่นของคา่โสหุย้การผลติ
อยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถงึระดบักาํลงัการผลติตามปกต ิ

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการดาํเนินปกตหิกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นในการขาย 

คา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้เมือ่สนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจุบนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

5.6 เงนิลงทุน 

5.6.1 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุน  สทุธจิากคา่เผื่อผลขาดทุนจากการ 

ดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

5.6.2 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ทีร่วมในงบการเงนิรวม ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

5.6.3 เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 

เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ แสดงตามมลูค่า
ยุตธิรรม (Fair Value) กําไรและขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้บนัทกึ
เป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุน  

มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทาํการสดุทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีข่ายไปในระหวา่งปีไดค้าํนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าราคาทุนสทุธจิากคา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูคา่ตามราคาทุนสทุธจิากคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผื่อผลขาดทุนการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถึง ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกบัการได้มาของสนิทรพัย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรพัย์ที่กิจการ
ก่อสรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อให้
สนิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ ัง้
ของสนิทรพัย ์และตน้ทุนการกูย้มื 

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

ตน้ทุนในการรือ้ถอนแสดงมลูคา่ตามราคาทุนหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี ค่า
เสือ่มราคาคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะทาํการรือ้ถอน 

รายจ่ายในการซื้อสนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน สว่นคา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิขึน้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื มลูคา่ตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ทา่กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บั
คนืทนัท ี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื่อจาํหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจําหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลกําไรหรอืขาดทุนจากการจําหน่าย
สนิทรพัย ์(ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรู้
ในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

5.8 คา่เสือ่มราคา 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสนิทรพัยทุ์กประเภท คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงัน้ี.- 

อาคาร 5 - 20 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5 - 23 ปี 
โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังานไฟฟ้าและเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการผลติไฟฟ้า 10 - 25 ปี 
เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ 5 ปี 
เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7 ปี 

ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาสาํหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

5.9 ตน้ทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกู้ยมืที่เกดิจากเงนิกู้ยมืที่นําไปใช้ในการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มที่จะใชห้รอืขาย ไดนํ้าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะ
ใชไ้ดต้ามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยมือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดที่เกดิรายการ ต้นทุนการกู้ยมืประกอบดว้ยดอกเบี้ย
และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

5.10 คา่ความนิยม   

ค่าความนิยม คอื ต้นทุนของเงนิลงทุนที่สงูกว่ามูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนที่กลุ่มบรษิทัมสี่วนแบ่งในสนิทรพัยส์ุทธิ
ของบรษิทัย่อย ณ วนัที่ไดม้าซึ่งบรษิทันัน้ ค่าความนิยมที่เกดิจากการไดม้าซึ่งบรษิทัย่อย แสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบรษิทัย่อย จะรวมไว้ในบญัชเีงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ย และจะถกูทดสอบการดอ้ยคา่โดยรวมเป็นสว่นหน่ึงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ค่าความนิยมทีร่บัรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีารกลบัรายการ ทัง้น้ีมูลค่าคงเหลอืตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถูกรวม
คาํนวณในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารขายกจิการ 

ในการทดสอบการดอ้ยคา่ของค่าความนิยม คา่ความนิยมจะถูกปันสว่นไปยงัหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด โดยทีห่น่วย
นัน้อาจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนัซึง่คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากคา่ความนิยมทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.11  สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า 

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ีแสดงในราคาทุนหกัคา่ตดัจา่ยสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี  

คา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิซึง่ประมาณไว ้ 25 ปี 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากสทิธกิารใชร้ะบบสายสง่ไฟฟ้านัน้ 

 คา่ตดัจาํหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุน 

5.12 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและคา่ตดัจาํหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซื้อมาและมอีายุการใชง้านจํากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมูลค่าที่จ่าย
เริม่แรกสุทธจิากค่าตดัจาํหน่ายสะสม และคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จํากดัตดัจําหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นบัจากวนัทีอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยคา่ 

คา่ตดัจาํหน่าย คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัย ์โดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปน้ี 

สทิธจิากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 20 และ 25 ปี 

วธิกีารตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ และมลูคา่คงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัช ีและจะปรบัปรงุ
ตามความเหมาะสม 

5.13 ผลประโยชน์พนกังาน 

5.13.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม
และกองทุนสาํรองเลีย้งชพี วดัมลูคา่โดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่พนกังานทาํงานให ้

5.13.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน 

5.13.2.1 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนสาํรองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการกําหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยก
ออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ และบรหิารโดยผู้จดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชพีดงักล่าวได้รบัเงนิเข้าสมทบ
กองทุนจากพนกังานและบรษิทัฯ 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีของบรษิทัฯ บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรอืขาดทุนสําหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

5.13.2.2 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายแุละจาํนวนปีทีท่าํงาน 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.13 ผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

5.13.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน (ต่อ) 

5.13.2.2 โครงการผลประโยชน์ (ต่อ) 

หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที่
รายงานและตน้ทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกคาํนวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ํานาญทางสถติอิสิระโดยใช้
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ คํานวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดที่เขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยตามพนัธบตัรรฐับาลที่ใช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายกุารครบกาํหนดชาํระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ กําไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูก
บนัทกึเขา้กาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

5.14 หุน้กู ้

หุน้กู ้บนัทกึมูลค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุนโดยคํานวณจากมูลค่ายุตธิรรมของเงนิที่ไดร้บั ซึ่งประกอบดว้ย เงนิกูท้ี่ไดร้บั
สทุธดิว้ยตน้ทุนทางตรงในการออกหุน้กู ้ไดแ้ก่ คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าแต่งตัง้ผูแ้ทนออกหุน้กู ้และค่าทีป่รกึษาใน
การออกหุ้นกู้ ซึ่งตดัจ่ายด้วยวิธีเส้นตรงซึ่งไม่แตกต่างจากวิธีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยสําคญั ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ตามยอดคงเหลือของหุ้นกู้ในแต่ละงวด ส่วนหน้ีสนิที่มีภาระ
ดอกเบีย้อื่นแสดงมลูคา่ราคาทุนซึง่บนัทกึคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเกดิหน้ีสนิเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัปี 

5.15 ประมาณการหน้ีสนิ 

ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
จะตอ้งถกูจา่ยไปเพือ่ชาํระภาระหน้ีสนิดงักลา่วและสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสนิไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

5.16 ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสทิธิซื้อหุ้น (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษ)ี รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากสว่นของทุน 

5.17 หุน้ทุนซือ้คนื 

หุน้ทุนซื้อคนืแสดงมลูค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหากราคา
ขายของหุน้ทุนซื้อคนืสงูกว่าราคาซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื บรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลต่างเขา้บญัชสีว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อคนื และ
หากราคาขายของหุน้ทุนซื้อคนืตํ่ากว่าราคาซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื บรษิทัฯ จะนําผลต่างหกัจากสว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื้อ
คนืใหห้มดไปก่อน แลว้จงึนําผลต่างทีเ่หลอือยูไ่ปหกัจากบญัชกีาํไรสะสม 

5.18 การจา่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีาร
อนุมตัโิดยคณะกรรมการของบรษิทัสาํหรบัเงนิปันผลระหวา่งกาล และเมือ่มกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัสาํหรบั
เงนิปันผลประจาํปี 
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5.19 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีี่เกดิขึน้ระหว่างปีที่เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน
โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจาก
การแปลงคา่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยของรอบระยะเวลาบญัช ี

5.20 ภาษเีงนิได ้

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ในกรณี
น้ีภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนับนัทกึตามจาํนวนทีค่าดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
ของรฐั  โดยคาํนวณจากกําไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมายภาษอีากร  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จาํนวนตามวธิหีน้ีสนิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่
เกดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหน้ีสนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่มใ่ชก่ารรวมธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิ
รายการ รายการนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชแีละกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษ ี ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
คาํนวณจากอตัราภาษ ี (และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่ หรอืทีค่าดไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักลา่วจะนําไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั
ประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชาํระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะมกีาํไรทางภาษเีพยีง
พอทีจ่ะนําจาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจาก
ผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะไมเ่กดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยมสีทิธติามกฎหมายที่จะนําสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวด
ปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทุีกสิน้รอบระยะเวลารายงานและ 
จะทาํการปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมม่กีาํไรทางภาษี
เพยีงพอต่อการนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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5.21 กาํไรต่อหุน้ 

 กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน คาํนวณขึน้โดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกและ
เรยีกชาํระแลว้ในระหวา่งปีปรบัปรงุดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถา้ม)ี 

 กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด คาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยจาํนวน ถวัเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี หลงัจากทีไ่ดป้รบัปรุงผลกระทบของหุน้ปรบัลด 

5.22 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อีาํนาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคุม
ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการลงทุน 
บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม ซึง่ทาํใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการ หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่ี
อาํนาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักลา่วซึง่
มอีาํนาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักลา่ว และกจิการทีบุ่คคลดงักลา่วมอีาํนาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยคาํนึงถงึเน้ือหาของความ 
สมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

5.23 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทาํการประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยดอ้ยคา่ลงหรอืไม ่ หากมขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยค่า หรอืเมือ่ตอ้งทาํการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
เป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทาํการประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ ประมาณการกระแสเงนิสดที่
จะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิ
ไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ สาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบั
โดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัย์
นัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรบัรูร้ายการในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชค่า่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม ่หากมี
ขอ้บ่งชีด้งักล่าว บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชค่า่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นงวดก่อน 
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5.24 สญัญาเชา่ 

5.24.1 กรณีเป็นผูใ้หเ้ชา่ 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แสดงสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิ ตามประเภทของ
สนิทรพัย ์รายไดค้า่เชา่จากสญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

5.24.2 กรณีเป็นผูเ้ชา่ 

 สญัญาเช่าดาํเนินงาน : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึการเชา่สนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ชา่เป็น
สญัญาเช่าดาํเนินงาน คา่เชา่ทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ชา่ 

สญัญาเช่าการเงนิ : 

สญัญาเช่า ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัย์
ยกเวน้กรรมสทิธิท์างกฎหมาย ถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคา
ยุตธิรรม ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่าพรอ้มกบัภาระหน้ีสนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้ และ
คดิค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
และค่าเสื่อมราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน 

5.25 การนําเสนอสว่นงานดาํเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่าํหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภมูศิาสตรท์าํหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

5.26 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสด เงนิลงทุน ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น และเงนิใหกู้ย้มื หน้ีสนิทางการเงนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงนิ ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น และเงนิกูย้มื นโยบายการบญัชเีฉพาะสาํหรบัรายการแต่ละ
รายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแตล่ะหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิเพื่อลดความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื 
สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (Interest rate SWAP contracts) ซึง่ไมไ่ดม้กีารรบัรูใ้นงบการเงนิ ณ วนัทีท่ํา
สญัญา 

การทาํสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย : 

สญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้มไีวเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ผลต่างทีไ่ดร้บั
หรอืจา่ยตามสญัญาจะถกูบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่ถงึวนัครบกาํหนดจา่ยชาํระ สว่นคา่ธรรมเนียมจะถกูตดัจา่ยโดย
วธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญา 

 

 



 

หน้า 31 จาก 85 
 

5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.26 เครือ่งมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การทาํสญัญา Foreign currency collar : 

สญัญา Foreign currency collar ทีท่าํกบัสถาบนัการเงนิมไีวเ้พือ่จาํกดัความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
โดยกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นซึง่ตอ้งชาํระสาํหรบัหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ ผลต่างทีไ่ดร้บัตามสญัญาจะถกู
บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่ไดร้บัชาํระ 

5.27 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม   

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า   
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนดใหต้้องวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดที่มี
สภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง
ได ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคลอ่ง (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้
ของมลูคา่ยตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถ่อือยู ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูคา่ยตุธิรรมแบบ
เกดิขึน้ประจาํ 

5.28 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั  

ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์
หน้ีสนิ รายได ้ และคา่ใชจ้า่ย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากมลูคา่ตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัไดแ้ก่ : 

5.28.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาวา่บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักลา่วแลว้หรอืไม ่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.28 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั (ต่อ) 

5.28.2 คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ในการประมาณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าด
วา่จะเกดิขึน้จากลกูหน้ี โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหน้ีทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่
ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

5.28.3 คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 

คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูคา่ทีค่าดวา่อาจเกดิความเสยีหาย 
เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณคา่เผื่อสนิคา้ลา้สมยั 
และการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืสาํหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายขุองสนิคา้คงเหลอื 

5.28.4 คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะตัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนเมื่อฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาวา่ มลูคา่ยตุธิรรม
ของเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะสรปุวา่เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมี
สาระสาํคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไมน่ัน้จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

5.28.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ คา่เสือ่มราคา 

ในการคาํนวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารใชก้ารประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของ
สนิทรพัยเ์มือ่เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย์
หากมกีารเปลีย่นแปลง 

5.28.6 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูคา่เริม่แรกและการพจิารณาการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้ จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารในการประมาณมลูคา่ของสนิทรพัยท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่
ประมาณการกระแสเงนิสดดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้
โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.28.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมือ่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยจะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอ ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการน้ี ฝ่ายบรหิาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยควรรบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจาํนวนเทา่ใด 
โดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.28.8 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

 ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นแต่ละชว่งเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่ หากคาดวา่
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

5.28 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั (ต่อ) 

5.28.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยั
ขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เชน่ อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงใน
จาํนวนพนกังาน และอตัรามรณะ เป็นตน้ 

5.28.10 สญัญาเชา่  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานหรอืสญัญาเชา่ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญา เพือ่พจิารณาวา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่ง
และผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ดงักลา่วแลว้หรอืไม ่

5.28.11 คดฟ้ีองรอ้ง  

บรษิทัฯ มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของ
คดทีีถ่กูฟ้องรอ้งแลว้ และเชื่อมัน่วา่จะไมม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิดงักลา่ว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน อยา่งไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้

 
6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั สนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และ
ค่าใชจ้่ายสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนั
โดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการรว่มกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี.- 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัยอ่ย ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1 ประกอบดว้ย 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การดาํเนินกจิการ สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2561 ปี 2560 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเชา่โครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา ไทย - - 
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.) 2 Building service ญีปุ่่ น - - 
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.) 3 Building service ญีปุ่่ น - - 
บรษิทั กลมบอ็กซ ์จาํกดั 4 

 
รบัจา้งพมิพส์ือ่สิง่พมิพแ์ละบรหิารงาน
ขายโฆษณา 

ไทย 
 

- 
 

- 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 5 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 

บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั 5 โฆษณาสนิคา้และบรกิารทุกรปูแบบบน 
   สือ่สิง่พมิพแ์ละขายหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

ไทย - - 

บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 5 บรกิารดา้นงานโฆษณาสนิคา้ทุกรปูแบบ
ของการสือ่สาร 

ไทย - - 

บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 บรกิาร,พฒันาและบาํรงุรกัษาซอฟแวร์
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

ไทย - - 

กรรมการ      
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัฯ กบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นดงัน้ี.- 
1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมผีูบ้รหิารรว่มกนั 
2. เป็นผูถ้อืหุน้รว่มในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]  
3. เป็นบรษิทัใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd. 
4. เป็นบรษิทัทีค่นใกลช้ดิของกรรมการบรหิาร เป็นกรรมการรว่ม 
5. เป็นบรษิทัฯ ทีม่กีรรมการรว่มกนั 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

  

นโยบาย
การกาํหนด

ราคา 

หน่วย : บาท 
  สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 และ 2 - - 1,554,019.16 - 
ดอกเบีย้รบั 4 - - 75,238,273.57 33,936,423.37 
รายไดค้า่เชา่ 3 - - 360,000.00 360,000.00 
รายไดอ้ื่นๆ 3 - - - 4,694,570.58 
ตน้ทุนขาย 1 - - 180,737.35 - 
บริษทัย่อยทางอ้อม      
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร   1 - - - 1,058,400.00 
รายไดค้า่เชา่ 3 - - 252,000.00 252,000.00 
รายไดอ้ื่น ๆ 3 - - - 36,173.96 
บริษทัร่วม      
รายไดจ้ากการขาย 1 - - - 90,150.00 
บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 และ 2 16,332,177.90 19,222,895.10 16,332,177.90 19,222,895.10 
รายไดค้า่เชา่ 3 97,500.00 58,500.00 97,500.00 58,500.00 
ตน้ทุนขาย 1 243,049.31 4,000.00 243,049.31 4,000.00 

 
นโยบายการกาํหนดราคา 
 

1. คดิราคาขายตํ่ากวา่ลกูคา้ประจาํทัว่ไปประมาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5 
2. คดิราคาขายตํ่ากวา่กลุ่มลกูคา้ประจาํชัน้ดปีระมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 10 เน่ืองจากไมม่คีวามเสีย่งในการเรยีกเกบ็หน้ีจาก

ลกูหน้ี 
3. ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั 
4. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 5.5 - 6 ต่อปี ในปี 2561 และ 2560  
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 
 

 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้า่ยสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารอื่น ค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 
   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 29,158,844.25 24,141,253.86 15,092,845.00 13,940,759.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,346,005.00 1,183,906.00 699,337.00 635,817.00 

รวม 30,504,849.25 25,325,159.86 15,792,182.00 14,576,576.00 
 
6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัยอ่ย - - 333,640.98 - 
บรษิทัรว่มทางออ้ม - 96,460.50 - 96,460.50 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,511,977.54 16,312,660.03 16,511,977.54 16,312,660.03 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ 4,047,972.19 3,945,115.18 4,381,613.17 3,945,115.18 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 9,977,736.79 4,064,439.15 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัรว่มทางออ้ม 150,355.00 47,807.20 - - 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,171,057.73 1,202,680.00 - - 

รวม 2,321,392.73 1,250,487.20 9,998,736.79 4,085,439.15 

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัยอ่ย                                   - - 193,388.96 - 

เจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน     

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 63,000.00 63,000.00 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งงปี 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

กรรมการ - 200,000.00 (200,000.00) - 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่กรรมการของบรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง โดยการทาํสญัญากูย้มื 
ครบกาํหนดภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทาํสญัญา คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.75 ต่อปี  

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

บรษิทัยอ่ย 1,270,077,591.40 363,853,388.23 (283,500,000.00) 1,350,430,979.63 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 
  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

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

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม คดิอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5 - 6 ต่อปี 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางอ้อม - ส่วนท่ีครบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกําหนดรบัชําระภายในหน่ึงปี 
มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

บรษิทัรว่มทางออ้ม 75,776,000.00 - (66,404,981.35) 9,371,018.65 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัร่วมทางอ้อม - ส่วนท่ีครบกาํหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัรว่มทางออ้ม - 75,776,000.00 - 75,776,000.00 

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัรว่มทางออ้มสองแหง่ตามสดัสว่นการถอืหุน้เพือ่ซือ้ทีด่นิ โดยการทาํ
สญัญากู้ยมื ครบกาํหนดภายใน 3 ปี นับแต่วนัทาํสญัญา (ครบกาํหนดปี 2560) ให้กู้โดยไม่มหีลกัประกนั และไม่
มกีารคดิดอกเบี้ยระหว่างกนั 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 61 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 61 

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

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี 

  1 ม.ค. 60 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 60 

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

เงนิกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการของบรษิทัฯ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม ไมม่ี
การคดิดอกเบีย้ระหวา่งกนั 
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6. รายการบญัชีระหว่างบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

6.3 อื่นๆ  

บรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มกีารคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหวา่งกนั ดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางตรง 4,115.00 810.00 1,278.00 858.00 

บรษิทัฯ คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 592.50 853.40 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 414.00 

บรษิทัยอ่ยทางตรงคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - 927.40 - 

บรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ให ้
   บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 554.00 156.50 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย.- 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิสด 944,713.67 416,433.22 83,000.00 83,000.00 
เชค็ทีถ่งึกาํหนดชาํระ  3,332,625.10 4,634,433.29 3,332,625.10 4,634,433.29 
เงนิฝากธนาคาร     
     - บญัชกีระแสรายวนั 3,512,179.70 11,015,371.67 415,672.28 341,967.38 
     - บญัชอีอมทรพัย ์ 317,692,822.43 142,992,853.57 550,101.05 1,500,136.24 
     - บญัชฝีากประจาํ 3 เดอืน 17,737.90 1,000.00 - - 

รวม 325,500,078.80 159,060,091.75 4,381,398.43 6,559,536.91 

 
8. เงินลงทุนชัว่คราว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย.- 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด 252,160,568.15 4,423,991.81 251,535,310.40 - 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํธนาคาร    6,720,222.51 22,586,306.00 - - 

รวม 258,880,790.66 27,010,297.81 251,535,310.40 - 

 เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อ
หากาํไรจากการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย ์

ในปี 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ยมเีงนิลงทุนในเงนิฝากประจาํธนาคารมรีะยะเวลาการฝาก 3 ถงึ 12 เดอืน อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 0.9 - 1.55 ต่อปี และรอ้ยละ 0.9 - 2 ต่อปี ตามลาํดบั 
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9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีการคา้     
ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัยอ่ย - - 333,640.98 - 
                 - บรษิทัรว่มทางออ้ม - 96,460.50 - 96,460.50 
                 - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,511,977.54 16,312,660.03 16,511,977.54 16,312,660.03 
                 - บรษิทัอื่น 302,831,253.07 245,544,214.29 138,299,980.36 181,353,653.44 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (53,633,394.65) (23,875,397.65) (31,033,754.88) (23,875,397.65) 

ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 265,709,835.96 238,077,937.17 124,111,844.00 173,887,376.32 
ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น     
ลกูหน้ีอื่น - บรษิทัยอ่ย - - 8,560,000.00 3,873,057.60 
             - บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
             - บรษิทัรว่มทางออ้ม 150,335.00 - - - 
            - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,171,057.73 1,202,680.00 - - 
            - บรษิทัอื่น* 4,954,779.83 230,337,474.01 96,305.04 197,257,989.12 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 385,469,432.00 5,913,756.26 4,172,439.82 3,161,537.42 
เงนิทดรองจา่ย - บรษิทัรว่มทางออ้ม - 47,807.20 - - 
                   - บรษิทัอื่น  519,613.54 559,151.00 160,800.00 140,151.00 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย - - 1,417,736.79 191,381.55 
                    - บรษิทัอื่น 259,661.35 440,676.85 - - 

รวมลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 393,524,879.45 238,501,545.32 14,428,281.65 204,645,116.69 
รวมลกูหน้ีการคา้และ     

    ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ 659,234,715.41 476,579,482.49 138,540,125.65 378,532,493.01 

*  ปี 2560             
ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - บรษิทัอื่น เป็นลกูหน้ีจากการทีบ่รษิทัฯ จา่ยคา่เสยีหายแทนผูข้ายโครงการไฟฟ้าทีไ่มส่ามารถ
จดัหาโรงไฟฟ้า ทีม่กีาํลงัการผลติไมต่ํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต ์ มาขายคนืใหก้บัโจทก ์ หรอืบรษิทัยอ่ยของโจทกไ์ด ้
ภายในวนัที ่ 15 ธนัวาคม 2560 ตามขอ้เสนอของโจทก ์ เพื่อประนีประนอมยอมความ ระงบัขอ้พพิาททางคดทีีถ่กู
ฟ้องรอ้ง ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 42 เป็นจาํนวนเงนิ 690 ลา้นเยน (197.26 ลา้นบาท) 
ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัคนืเงนิคา่เสยีหายในเดอืนมกราคม และกุมภาพนัธ ์2561 ครบทัง้จาํนวนแลว้ 
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9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

ลกูหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระหน้ีไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีการคา้ทีอ่ยูใ่นกาํหนดชาํระ 193,838,762.38 162,693,598.59 71,639,014.93 98,503,037.74 
ลกูหน้ีการคา้ทีเ่กนิกาํหนดชาํระ     
น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน 32,028,190.73 25,349,123.49 13,751,630.16 25,349,123.49 
มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 9,356,976.75 25,688,817.37 8,193,336.60 25,688,817.37 
มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 21,528,296.00 20,753,035.44 21,360,302.40 20,753,035.44 
มากกวา่ 12 เดอืน 62,591,004.75 27,468,759.93 40,201,314.79 27,468,759.93 

รวม 319,343,230.61 261,953,334.82 155,145,598.88 197,762,773.97 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (53,633,394.65) (23,875,397.65) (31,033,754.88) (23,875,397.65) 

สทุธ ิ 265,709,835.96 238,077,937.17 124,111,844.00 173,887,376.32 

 รายการเคลื่อนไหวของการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญู ทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 23,875,397.65 21,355,940.60 23,875,397.65 21,355,940.60 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 22,599,639.77 - - - 
บวก ตัง้เพิม่ในระหวา่งปี 7,158,357.23 2,519,457.05 7,158,357.23 2,519,457.05 

ยอดคงเหลอืปลายปี 53,633,394.65 23,875,397.65 31,033,754.88 23,875,397.65 

 
10. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สทุธิ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธ ิมรีายการเคลื่อนไหวดงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,096,028.68 4,953,715.95 4,083,680.04 4,936,330.39 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหวา่งปี 3,138,000.00 2,344,865.82 3,138,000.00 2,314,865.82 
หกั   รบัชาํระคนืระหวา่งปี (2,964,042.39) (3,202,553.09) (2,951,693.75) (3,167,516.17) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 4,269,986.29 4,096,028.68 4,269,986.29 4,083,680.04 
หกั   สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,139,411.94) (2,180,754.03) (2,139,411.94) (2,168,405.39) 

ยอดคงเหลอืปลายปี - สทุธ ิ 2,130,574.35 1,915,274.65 2,130,574.35 1,915,274.65 

เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหกู้โ้ดยการทาํสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR บวก 
1.50 (รอ้ยละ 7.75 - 8.15 ในปี 2561 และรอ้ยละ 7.75 - 8.25 ในปี 2560) เงนิกูย้มืดงักลา่วคํ้าประกนัโดยพนกังานที่
เป็นหวัหน้างาน 
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11.  สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
วตัถุดบิ 68,924,027.80 63,537,252.29 47,158,349.21 63,537,252.29 
วตัถุดบิระหวา่งทาง 26,958,010.59 12,791,139.92 29,769,885.50 12,791,139.92 
งานระหวา่งทาํ 7,621,738.77 7,725,041.55 4,066,553.48 7,725,041.55 
วสัดุสิน้เปลอืง 9,386,794.42 2,349,959.84 1,577,658.97 2,349,959.84 
อะไหล ่ 6,057,166.82 246,219.41 205,328.66 246,219.41 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 2,811,874.91 2,525,637.29 5,231,844.88 2,525,637.29 
รวม 127,427,670.11 89,175,250.30 88,009,620.70 89,175,250.30 
หกั คา่เผื่อการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (8,121,437.38) (657,980.57) (657,980.57) (657,980.57) 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 119,306,232.73 88,517,269.73 87,351,640.13 88,517,269.73 

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้สาํรองคา่เผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ ทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 657,980.57 760,000.00 657,980.57 760,000.00 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 7,463,456.81 - - - 
หกั กลบัรายการในระหวา่งปี - (102,019.43) - (102,019.43) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 8,121,437.38 657,980.57 657,980.57 657,980.57 

 
12.  งานระหว่างก่อสร้าง - สญัญาเช่าทางการเงิน 

งานระหวา่งก่อสรา้ง - สญัญาเช่าทางการเงนิ เป็นงานระหวา่งตดิตัง้แผงเซลสแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามสญัญาเชา่ทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงทาํสญัญากบับรษิทัอื่นจาํนวน 5 แหง่ในปี 2561 และ 2 แหง่ในปี 2560 

 
13.  สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 95,348,553.99 18,112,130.80 - - 
เงนิมดัจาํและเงนิประกนั 36,843,947.28 16,007,513.08 - - 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 6,020,497.45 - 10,000.00 32,381.07 
อื่นๆ 2,498,496.84 1,036,621.50 162,761.83 129,097.59 

รวม 140,711,495.56 35,156,265.38 172,761.83 161,478.66 
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14. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั ประกอบดว้ย.- 

     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพือ่คํ้าประกนั รอ้ยละ (ต่อปี) ปี 2561 ปี 2560 
เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อ 

ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
0.125 - 1.1 28,852,871.69 42,866,000.00 

เงนิฝากประจาํ 3 - 6 เดอืน หนงัสอืคํ้าประกนั 
ของบรษิทัรว่มทางออ้ม 

0.8 - 1 88,500,974.64 85,087,670.66 

เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน หนงัสอืคํ้าประกนั 
ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 

0.9 726,000.00 726,000.00 

รวม   118,079,846.33 128,679,670.66 

 
15. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย.- 

 
 
 
 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทุน 
ตามวธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัสาํหรบัปี ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,200.00 1,200.00 75.00 75.00 1,049.96 1,049.96 - - 
บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 500.00 500.00 84.50 - 407.50 - - - 

รวม     1,457.46 1,049.96 - - 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีด 
ดงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี   1,049,960,920.00 1,049,960,920.00 
ซือ้เงนิลงทุน   407,500,000.00 - 

ยอดคงเหลอืปลายปี   1,457,460,920.00 1,049,960,920.00 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งปี 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 13/2561 เมือ่วนัที ่ 12 ธนัวาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุนในหุน้
สามญัของบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 42,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
9.645 บาท มลูคา่ 407.50 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 84.50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 
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15. เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา ณ วนัซือ้หุน้ของบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั ปรากฎดงัน้ี.- 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 หน่วย : พนับาท 

 มลูคา่ตามบญัช ี
ปรบัปรงุ 

มลูคา่ยตุธิรรม มลูคา่ทีร่บัรู ้
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,069 - 1,069 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 15,192 - 15,192 
ลกูหน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 211,628 - 211,628 
สนิคา้คงเหลอื 20,930 - 20,930 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8,675 - 8,675 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 443,868 101,565 545,433 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 11,858 - 11,858 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (68,061) - (68,061) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น (38,783) - (38,783) 
เจา้หน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (1,830) - (1,830) 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (19,219) (20,313) (39,532) 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน (8,033) - (8,033) 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (21,289) - (21,289) 

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา - สทุธ ิ 556,005 81,252 637,257 
สว่นไดเ้สยีทีม่อีํานาจควบคุม ณ วนัทีซ่ือ้เงนิลงทุน (รอ้ยละ)  84.50 
มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าทีร่ะบุไดแ้ละหน้ีสนิทีร่บัมา  538,482 
จาํนวนเงนิทีจ่า่ยซือ้บรษิทัยอ่ย  407,500 

กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม*  130,982 

* แสดงเป็นรายไดอ้ื่นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

16. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ประกอบดว้ย.- 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สว่นแบง่กาํไร  
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) อตัราการลงทุน (รอ้ยละ) เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี (ขาดทุน)สาํหรบัปี 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม 
  

 
 

 
 

 
 

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 1,484.00 1,484.00 49.50 49.50 571.57 527.32 44.25 9.83 
ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม  

 
 

 
 

 
 

 
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั 1,990.00 1,981.00 50.00 50.00 1,902.70 1,778.49 119.49 112.46 
ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม         
บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั 2,919.00 2,919.00 40.00 40.00 1,127.74 1,051.03 76.71 73.94 

 
 

 
 

 
3,602.01 3,356.84 240.45 196.23 
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17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่
พลงังานไฟฟ้าและ
เครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

เครือ่งมอื
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ 

เครือ่งจกัร
ระหวา่งตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้าระหวา่ง
ก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 254,218,301.67 178,574,949.61 598,485,702.00 2,190,911,661.35 35,601,021.67 30,629,412.31 1,964,727.55 2,426,600.00 234,365,433.63 3,527,177,809.79 
ซือ้ระหวา่งปี 35,380,022.10 4,843,443.50 27,426,551.13 10,032,233.67 530,956.53 844,289.00 - 13,945,614.27 680,996,174.38 773,999,284.58 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - (40,831,508.00) (1,539,022.63) - - - - - (42,370,530.63) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - 14,340,128.45 12,210,589.68 168,550,555.30 16,522,020.81 - - (13,652,187.91) (197,971,106.33) - 
โอนเปลีย่นประเภท - - - 607,213.98 - - - - (8,537,517.36) (7,930,303.38) 
โอนออกเป็นคา่ใชจ้่าย - - - (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 2,367,974,672.16 52,653,999.01 31,473,701.31 1,964,727.55 2,720,026.36 707,948,874.78 4,249,384,181.31 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - 139,314,556.49 443,717,403.27 226,312,435.83 16,684,113.25 29,444,094.19 917,084.20 - - 856,389,687.23 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 4,807,195.38 21,133,197.37 116,074,742.76 3,039,385.55 607,948.83 187,585.39 - - 145,850,055.28 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย - - (36,768,017.99) - - - - - - (36,768,017.99) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - 144,121,751.87 428,082,582.65 342,387,178.59 19,723,498.80 30,052,043.02 1,104,669.59 - - 965,471,724.52 
ค่าเผือ่การด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - - 1,954,928.75 - - - - - - 1,954,928.75 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (656,529.12) - - - - - - (656,529.12) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - - 1,298,399.63 - - - - - - 1,298,399.63 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 254,218,301.67 39,260,393.12 152,813,369.98 1,964,599,225.52 18,916,908.42 1,185,318.12 1,047,643.35 2,426,600.00 234,365,433.63 2,668,833,193.81 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 289,598,323.77 53,636,769.69 167,910,352.53 2,025,587,493.57 32,930,500.21 1,421,658.29 860,057.96 2,720,026.36 707,948,874.78 3,282,614,057.16 
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17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและสว่น
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังาน
ไฟฟ้าและเครือ่งมอื

เครือ่งใชใ้นการผลติไฟฟ้า 
เครือ่งมอื
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง   ยานพาหนะ 

 เครือ่งจกัร    
  ระหวา่งตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้าระหวา่ง
ก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 289,598,323.77 197,758,521.56 597,291,334.81 2,367,974,672.16 52,653,999.01 31,473,701.31 1,964,727.55 2,720,026.36 707,948,874.78 4,249,384,181.31 
ซือ้ระหวา่งปี - - - 16,593,597.90 124,661.50 824,233.72 648,403.63 2,297,224.04 780,598,961.23 801,087,037.02 
ตน้ทุนการกูย้มืระหวา่งปี - - - 4,776,978.98 - - - - 898,069.04 5,675,048.02 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (345,228.00) - (36,867,381.35) (8,256,494.66) - - - - (612,633.69) (46,081,737.70) 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 169,174,134.30 506,189,002.55 802,934,412.64 - - 4,957,841.32 1,908,942.09 - - 1,485,164,332.90 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - 58,500.00 4,917,275.40 852,666,391.61 - - - (4,975,775.40) (852,666,391.61) - 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (7,347,992.49) - - - - - (7,347,992.49) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 52,778,660.51 37,255,776.35 4,522,073.27 41,475.00 636,166,834.75 6,487,880,869.06 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - 144,121,751.87 428,082,582.65 342,387,178.59 19,723,498.80 30,052,043.02 1,104,669.59 - - 965,471,724.52 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 7,694.28 5,847,120.52 24,580,373.53 109,530,990.08 2,436,813.74 628,852.45 205,823.94 - - 143,237,668.54 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (30,074,423.51) (139,055.93) - - - - - (30,213,479.44) 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 6,343,477.36 317,698,829.51 613,003,164.14 - - 4,117,071.17 1,549,518.63 - - 942,712,060.81 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (25,383.34) - - - - - (25,383.34) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 6,351,171.64 467,667,701.90 1,035,591,696.81 451,753,729.40 22,160,312.54 34,797,966.64 2,860,012.16 - - 2,021,182,591.09 
ค่าเผือ่การด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - - 1,298,399.63 - - - - - - 1,298,399.63 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (302,411.24) - - - - - - (302,411.24) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - - 995,988.39 - - - - - - 995,988.39 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 289,598,323.77 53,636,769.69 167,910,352.53 2,025,587,493.57 32,930,500.21 1,421,658.29 860,057.96 2,720,026.36 707,948,874.78 3,282,614,057.16 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 452,076,058.43 236,388,322.21 331,687,956.30 2,774,653,424.10 30,618,347.97 2,457,809.71 1,662,061.11 41,475.00 636,166,834.75 4,465,702,289.58 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย   หน่วย : บาท 
   ปี 2561 ปี 2560 

ตน้ทุนขาย         142,094,395.68 144,819,060.85 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร         1,143,272.86 1,030,994.43 
รวม      143,237,668.54 145,850,055.28 
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17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ 

ระบบสง่พลงังานไฟฟ้า
และเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

เครือ่งจกัร
ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน          
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 
ซือ้ระหวา่งปี - 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 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - (40,831,508.00) - - - - - (40,831,508.00) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - 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 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
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 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 2,909,555.77 21,133,197.37 269,738.04 405,238.30 - 35,779.94 - 24,753,509.42 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย - - (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 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - - 1,954,928.75 - - - - - 1,954,928.75 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (656,529.12) - - - - - (656,529.12) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - - 1,298,399.63 - - - - - 1,298,399.63 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ          
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 
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17. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใช ้

เครือ่งใชแ้ละ
เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ 

ระบบสง่พลงังานไฟฟ้า
และเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

 
เครือ่งจกัร

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 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 
ซือ้ระหวา่งปี - - - 95,147.48 712,231.68 - - 2,297,224.04 3,104,603.20 
จาํหน่ายระหวา่งปี - - (36,867,381.35) - - - - - (36,867,381.35) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - 58,500.00 4,917,275.40 - - - - (4,975,775.40) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 97,002,972.90 146,791,642.46 565,341,228.86 10,944,299.02 31,048,545.26 400,501.00 1,058,400.00 41,475.00 852,629,064.50 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - 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 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 3,043,362.86 22,899,624.86 242,102.09 464,138.46 - 53,304.83 - 26,702,533.10 
คา่เสือ่มราคา - จาํหน่าย - - (30,074,423.51) - - - - - (30,074,423.51) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 140,324,273.77 420,907,784.00 10,367,001.45 29,796,131.80 400,500.00 89,084.77 - 601,884,775.79 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - - 1,298,399.63 - - - - - 1,298,399.63 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (302,411.24) - - - - - (302,411.24) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - - 995,988.39 - - - - - 995,988.39 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 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 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 97,002,972.90 6,467,368.69 143,437,456.47 577,297.57 1,252,413.46 1.00 969,315.23 41,475.00 249,748,300.32 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย  หน่วย : บาท 
     ปี 2561 ปี 2560 
ตน้ทุนขาย        26,007,480.96 24,083,732.96 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        695,052.14 669,776.46 

รวม        26,702,533.10 24,753,509.42 
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17. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัร และอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย ราคาทุน จาํนวนเงนิ 2,043.36 ลา้นบาท และ 2,277.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูคา่สทุธทิางบญัชหีลงัหกั
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ จาํนวนเงนิ 1,231.03 ลา้นบาท และ 1,540.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุน 
จาํนวนเงนิ 679.13 ลา้นบาท และ 637.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูคา่สทุธทิางบญัชหีลงัหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่   
จาํนวนเงนิ 189.10 ลา้นบาท และ 200.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) ไดจ้ดจาํนองไวก้บั
ธนาคารเพือ่คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 และ 
ขอ้ 40 

สาํหรบัปี 2561 ตน้ทุนการกูย้มืในงบการเงนิรวม จํานวนเงนิ 5.68 ลา้นบาท  เกดิจากเงนิกู้ยมืโดยมวีตัถุประสงค์
เฉพาะจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัยอ่ยทางออ้ม จํานวนตน้ทุนการกูย้มื
คาํนวณตามตน้ทุนจรงิทีเ่กดิขึน้จรงิระหวา่งปี อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ LIBOR บวก 2.5 ต่อปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แผงโซลา่รแ์ละอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึง ราคาทุนในงบการเงนิรวม 
จาํนวนเงนิ 69.08 ลา้นบาทและ 68.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม จาํนวนเงนิ 54.34 
ลา้นบาท และ 57.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ช่า  ซึง่เมื่อครบกําหนดตามสญัญา ผูใ้หเ้ช่าจะมี
สทิธเิลอืกที่จะจ่ายเงนิค่าทรพัย์สนิหรอืให้บรษิทัย่อยทําการรือ้ถอน บรษิทัย่อยไม่ได้บนัทกึประมาณการรื้อถอนในงบ
การเงนิรวมเน่ืองจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยคาดการณ์วา่ผูใ้หเ้ชา่จะไมใ่หร้ือ้ถอน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัยอ่ยทางออ้มแหง่หน่ึง ราคาทุนใน     
งบการเงนิรวม จาํนวนเงนิ 203.70 ลา้นบาท และ 203.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม 
จาํนวนเงนิ 185.40 ลา้นบาท และ 195.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ชา่  ซึง่เมื่อครบกาํหนด
ตามสญัญา จะตอ้งทาํการรือ้ถอนโรงไฟฟ้าเพื่อสง่มอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ ในปี 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม
ดงักล่าวไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน จาํนวนเงนิ 1.24 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม 

 

18. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิสรุปไดด้งัน้ี.- 
     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

  
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  506,338,174.55 9,490,486.21 515,828,660.76 
ซือ้ระหวา่งปี  124,584,282.04 60,712,565.33 185,296,847.37 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  630,922,456.59 70,203,051.54 701,125,508.13 
คา่ตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  37,592,017.40 713,882.67 38,305,900.07 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  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 
มลูคา่ตามบญัช ี- สทุธ ิ     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  468,746,157.15 8,776,603.54 477,522,760.69 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 574,760,142.45 68,927,001.27 643,687,143.72 
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18. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิสรุปไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

  
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  630,922,456.59 70,203,051.54 701,125,508.13 
ซือ้ระหวา่งปี  - 11,084,301.53 11,084,301.53 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  630,922,456.59 81,287,353.07 712,209,809.66 
คา่ตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  56,162,314.14 1,276,050.27 57,438,364.41 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  19,056,610.95 1,066,297.66 20,122,908.61 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  75,218,925.09 2,342,347.93 77,561,273.02 
มลูคา่ตามบญัช ี- สทุธ ิ     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (ปรบัปรงุใหม)่ 574,760,142.45 68,927,001.27 643,687,143.72 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  555,703,531.50 78,945,005.14 634,648,536.64 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์: 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ เป็นค่าสทิธใินการผลติไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์น
ประเทศญี่ปุ่ น จํานวน 4 โครงการ โดยมมีลูค่ารวมประมาณ 1,251.80 ลา้นเยน (คดิเป็น 380.38 ลา้นบาท) ตามที่
กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 43.2 ถงึขอ้ 43.4 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า : 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิจากสญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและการไฟฟ้า   
นครหลวงทีก่ําหนดใหส้ญัญาทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้ม 3 แห่ง ทาํกบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง โดย
กําหนดให้บริษัทย่อยทางอ้อมเป็นผู้ลงทุนในการติดตัง้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ีล่งทุนจะตกเป็นของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง ตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญา บรษิทัยอ่ยจะตดัจาํหน่ายสทิธดิงักลา่วเมือ่เริม่เดนิเครือ่งจา่ยไฟเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น เกดิจากการจ่ายค่าสทิธดิงักลา่วจาํนวน 2 โครงการ โดยมี
มลูคา่รวม 182.41 ลา้นเยน (คดิเป็น 55.45 ลา้นบาท) ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 43.2  
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

19.1 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 14,088,263.37 6,206,570.60 6,176,329.84 5,704,624.62  
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (57,946,568.43) (7,358.00) - (7,358.00) 

สทุธ ิ (43,858,305.06) 6,199,212.60 6,176,329.84 5,697,266.62 

 
19.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี มดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 61 
เพิม่ขึน้จาก 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบัปีใน ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 การซือ้ธุรกจิ กาํไรหรอืขาดทุน 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลกูหน้ีการคา้ - - 4,520,000.00 4,520,000.00 
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - 1,493,000.00 1,624,596.11 
เงนิลงทุนระยะยาว - - 8,171.00 8,171.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 271,725.80 - (271,725.80) - 
ผลประโยชน์พนกังาน 5,803,248.69 - 2,132,247.57 7,935,496.26 

รวม 6,206,570.60 - 7,881,692.77 14,088,263.37 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
เงนิลงทุนระยะยาว (7,358.00) - 7,358.00 - 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - (20,312,974.08) (37,633,594.35) (57,946,568.43) 

รวม (7,358.00) (20,312,974.08) (37,626,236.35) (57,946,568.43) 

สทุธ ิ 6,199,212.60 (20,312,974.08) (29,744,543.58) (43,858,305.06) 
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบัปีใน ณ วนัที ่

กาํไรหรอืขาดทุน 31 ธ.ค. 60 
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 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
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 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 61 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบัปีใน ณ วนัที ่

กาํไรหรอืขาดทุน 31 ธ.ค. 61 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - 131,596.11 
เงนิลงทุนระยะยาว - 8,171.00 8,171.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 262,684.92 (52,054.78) 210,630.14 
ผลประโยชน์พนกังาน 5,310,343.59 515,589.00 5,825,932.59 

รวม 5,704,624.62 471,705.22 6,176,329.84 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
เงนิลงทุนระยะยาว (7,358.00) 7,358.00 - 

สทุธ ิ 5,697,266.62 479,063.22 6,176,329.84 
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 60 

บนัทกึเป็น
(รายจา่ย)รายได้
สาํหรบัปีใน ณ วนัที ่

กาํไรหรอืขาดทุน 31 ธ.ค. 60 
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 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
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 

19.3 คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี สรปุไดด้งัน้ี.- 

19.3.1 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล     
สาํหรบัปี (28,726,723.42) 24,111,275.90 10,237,840.72 14,163,670.50 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลแตกต่าง
ชัว่คราวรบัรูเ้มือ่เริม่แรกและทีก่ลบั
รายการ 50,057,517.66 (1,362,185.46) (479,063.22) (1,089,962.93) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 21,330,794.24 22,749,090.44 9,758,777.50 13,073,707.57 
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.4 การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2561 ปี 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้  430,021,096.91  254,110,941.23 

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นทีต่อ้งเสยีภาษ ี  257,776,097.89  255,329,739.96 
หกั กาํไร (ขาดทุน) ทีไ่ดร้บัยกเวน้  (257,020,922.13)  (204,293,683.64) 

สทุธกิาํไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  755,175.76  51,036,056.32 

จาํนวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 151,035.15 20% 10,207,211.26 
ผลกระทบทางภาษขีองคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
สามารถนํามาหกัในการคาํนวณกาํไร
ทางภาษ ี  21,179,759.09  12,541,879.18 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) - 21,330,794.24 45% 22,749,090.44 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2561 ปี 2560 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จาํนวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้  43,900,398.33  64,661,045.27 

จาํนวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20% 8,780,079.66 20% 12,932,209.05 
ผลกระทบทางภาษขีองคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
สามารถนํามาหกัในการคาํนวณกาํไร
ทางภาษ ี  978,697.84  141,498.52 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 22% 9,758,777.50 20% 13,073,707.57 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ยบางแห่งมรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษทีีเ่กดิจากผล
ขาดทุนสะสมทางภาษ ีจาํนวนเงนิ 238.87 ลา้นบาท และ 142.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สิน้สดุระยะเวลาการหกักลบ
ในปี 2566 และ 2565 ตามลาํดบั) บรษิทัยอ่ยยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัชเีป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากรายการ
ดงักลา่ว เน่ืองจากยงัไมม่คีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่ บรษิทัยอ่ยจะมกีาํไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษดีงักลา่ว 
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19. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

19.5 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธติามบญัชสีาํหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรงุดว้ยรายการทีไ่มถ่อืเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ได้แก่ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ การด้อยค่าของสนิทรพัย ์
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน และคา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรกาํหนด 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ คาํนวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหลา่นัน้ 

บรษิทัยอ่ย ไมม่ภีาระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีต่อ้งชาํระ เน่ืองจากบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนสะสมทางภาษยีกมาจากปีก่อน 
และมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาของกจิการที่ไดร้บัส่งเสรมิการลงทุนมากกว่ากําไรสุทธทิางภาษขีองส่วนงานที่
ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลกําหนด ณ 
วนัทีร่ายงาน 

 
20. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยจา่ยลว่งหน้า 78,092,092.83 69,232,779.26 13,484,980.45 11,174,218.20 
คา่ใชจ้า่ยลว่งหน้า 64,312,763.27 8,880,499.90 - - 
เงนิมดัจาํและเงนิประกนั 11,406,580.65 43,090,100.48 50,556.07 48,500.00 
อื่นๆ 2,748,391.85 2,748,391.86 2,748,391.85 2,748,391.85 
หกั คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยอ์ื่น (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) (2,600,000.00) 

รวม 153,959,828.60 121,351,771.50 13,683,928.37 11,371,110.05 

 
21. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 352,658.37 7,515,529.07 102,915.94 7,515,529.07 
เจา้หน้ีทรสัตร์ซีทีอื่น 80,637,869.75 133,485,348.83 56,056,327.65 116,392,957.31 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 240,056,949.18 150,000,000.00 - 150,000,000.00 

รวม 321,047,477.30 291,000,877.90 56,159,243.59 273,908,486.38 
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21. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อตัราดอกเบี้ยเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
ประกอบดว้ย.- 

1. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.12 ต่อปี 
2. เจา้หน้ีทรสัตร์ซีทีอื่น อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.5 - 4.73 ต่อปี และ 2.35 - 4.09 ต่อปี ตามลาํดบั 
3. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.2 - 5.8125 ต่อปี และ 3.25 - 3.85 ต่อปี ตามลาํดบั 

วงเงนิสนิเชื่อดงักลา่วคํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 40 และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
  

22. ตัว๋แลกเงินขายลด 

ในระหวา่งปี 2561 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 2 แหง่ จาํนวน 
27 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้1,275 ลา้นบาท และจา่ยชาํระคนืระหวา่งปี จาํนวน 1,195 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.45 
ต่อปี คงเหลอืตัว๋แลกเงนิขายลด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 13 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้460 ลา้นบาท ครบกาํหนด
ชาํระในเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนพฤษภาคม 2562 

ในระหวา่งปี 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง 
จาํนวน 15 ฉบบั มลูคา่ทีต่ราไว ้1,080 ลา้นบาท และจา่ยชาํระคนืระหวา่งปี จาํนวน 1,190 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
3.45 ต่อปี คงเหลอืตัว๋แลกเงนิขายลด ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 9 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้ 380 ลา้นบาท     
ครบกาํหนดชาํระในเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนเมษายน 2561 
 

23. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
เจา้หน้ีการคา้     
เจา้หน้ีการคา้  - บรษิทัยอ่ย - - 193,388.96 - 

              - บรษิทัอื่น 68,089,021.74 21,336,684.68 16,751,332.07 13,540,395.09 
เจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น     
เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
             - บรษิทัอื่น 141,016,679.36 139,850,055.92 6,924,549.92 3,360,343.21 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 12,206,223.02 8,914,593.87 3,247,523.04 4,389,386.85 
รายไดร้บัล่วงหน้า 41,320.00 38,700.00 31,320.00 38,700.00 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 26,506,434.09 19,698,879.64 2,112,371.48 2,062,003.68 

รวม 247,879,678.21 189,858,914.11 29,280,485.47 23,410,828.83 
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24. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและบริษทัอ่ืน 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น มดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 128,896,286.53 - 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ - 128,896,286.53 
หกั จา่ยคนืระหวา่งปี (48,956,549.28) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 79,939,737.25 128,896,286.53 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น เป็นเงนิกูย้มืจากอดตีกรรมการ และอดตีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม
จาํนวน 3 แหง่ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ไมม่หีลกัประกนั ครบกาํหนดเมือ่ทวงถาม และไมม่กีารคดิดอกเบีย้ระหวา่งกนั 

 
25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิมดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,638,770,653.98 1,469,201,540.00 11,250,000.00 36,450,000.00 
บวก  กูเ้พิม่ระหวา่งปี 1,418,440,494.28 1,022,287,900.00 436,748,000.00 15,000,000.00 
บวก  กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 12,717,608.39 - - - 
หกั จา่ยคนืระหวา่งปี (234,589,406.72) (852,718,786.02) (14,850,000.00) (40,200,000.00) 
รวม 2,835,339,349.93 1,638,770,653.98 433,148,000.00 11,250,000.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระในหน่ึงปี (332,824,973.31) (226,159,174.80) (71,200,000.00) (8,250,000.00) 

สทุธ ิ 2,502,514,376.62 1,412,611,479.18 361,948,000.00 3,000,000.00 

บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4 แหง่ โดยมหีลกัทรพัย์
คํ้าประกนั และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข รวมถงึขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 40) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- 

บริษทัฯ :  

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

150 เพือ่เป็นเงนิทุนใน
กจิการ 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2556 

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

ภายในปี 2561 

96 
 

เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร งวดที ่1 : จาํนวน 30 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มกราคม 2560 
งวดที ่2 : จาํนวน 66 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มถุินายน 2560 

MLR หกั 1 งวดที ่1 - 60 เดอืนละ 0.5 ลา้นบาท  
งวดที ่61 เป็นตน้ไป เดอืนละ 1.10 
ลา้นบาท 

 

ภายใน 5 ปี 
นบัจากวนัเบกิ
เงนิกูง้วดแรก 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัฯ : (ต่อ) 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

422.5 เพือ่ซือ้หุน้ บรษิทั 
ดบับลวิพเีอส
(ประเทศไทย) จาํกดั 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.61 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 407.50 ลา้นบาท) 

THB FIX + 1.97 ชาํระคนืภายใน 84 งวด งวดละ 5.00 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสดุทา้ยตกลง
ชาํระเทา่กบัจาํนวนทีเ่หลอื) เริม่ชาํระ
งวดแรก 31 มกราคม 2562 

ภายในวนัที ่31 
ธนัวาคม 2568  

668.5      

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จาํนําหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยบางสว่น 
2) จาํนองทีด่นิและอาคารทัง้หมดของบรษิทัฯ 
3) จาํนองเครือ่งจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตั ิ และขอ้จาํกดัทีส่าํคญับางประการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกวา่ 2 : 1 เทา่ และสาํหรบัวงเงนิกูย้มื 
422.50 ลา้นบาท ในปี 2562 กาํหนดใหต้อ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุนไมเ่กนิกวา่ 3 : 1 เทา่ 

2) ดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไมต่ํ่ากวา่ 1.50 : 1 เท่า 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

วงเงนิกูย้มื วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย อตัราดอกเบีย้ การผอ่นชาํระ 

วงเงนิที ่1     

สนิเชื่อสว่น ก. 300 ลา้นบาท เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง ภายใน 18 เดอืน นบัจาก LIBOR ภายใน 3.6 ปี นบัจาก 
สนิเชื่อสว่น ข. 3,305 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น บวก 2.5 วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อ 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  สว่น ก หรอื สว่น ข งวดแรก 

วงเงนิที ่2     

สนิเชื่อสว่น ก. 632 ลา้นบาท เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง ภายใน 12 เดอืน นบัจาก LIBOR ภายใน 3 ปี นบัจากวนัที ่
สนิเชื่อสว่น ข. 465 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น บวก 2.5 เบกิรบัสนิเชื่อสว่น ก 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  หรอื สว่น ข งวดแรก 

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จาํนําหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 4 แหง่ 
2) บรษิทัฯ เขา้คํ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

บรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตั ิ และขอ้จาํกดัทีส่าํคญับางประการ
ดงัต่อไปน้ี  

1) ไมใ่หกู้ย้มื หรอืใหส้นิเชื่อ หรอืใหก้ารคํ้าประกนั หรอืเขา้รบัผดิชอบในภาระใดของผูอ้ื่น 
2) ไมใ่หล้ดทุนจดทะเบยีน 
3) ไมใ่หจ้า่ยเงนิปันผล ไมว่า่จะเป็นเฉพาะกาลหรอืประจาํปี เวน้แต่ 

3.1)  ก่อนสิน้ปี 2564 ผูกู้ไ้มม่เีหตุผดินดั/ผดิสญัญา และสามารถดาํรงอตัราสว่นไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 4 
3.2)  ภายหลงัจากระยะเวลาตามทีร่ะบุในขอ้ 3.1 

(ก) ผูกู้ไ้มม่เีหตุผดินดั/ผดิสญัญา  
(ข) สามารถดาํรงอตัราสว่นไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 4  
(ค) ผูกู้ม้สีถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

4)   ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกวา่ 3.6 : 1 เทา่ 
5) ดําเนินการให้มกีารโอนเงนิรายได้ค่าไฟฟ้าทุกจํานวนที่ผูกู้้มสีทิธไิดร้บัจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเขา้บญัช ี

เงนิฝากรายไดค้า่ไฟฟ้า ทัง้น้ี ผูกู้ม้สีทิธเิบกิถอนเงนิจากบญัชรีายไดค้า่ไฟฟ้ากต่็อเมือ่ผูกู้ไ้มม่เีหตุผดินดั/ผดิสญัญา 

บริษทัย่อยทางอ้อม :   

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จาํกดั 

305.45 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 
2557 

ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท 
และเพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสดุทา้ย 
3.76 ลา้นบาท รวมทัง้หมด 45 งวด  
ชาํระงวดแรกเริม่ ก.พ. 62 

ภายในปี 2565 

385.45      

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จาํกดั 

305.45 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 
2557 

ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท 
และเพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสดุทา้ย 
3.76 ลา้นบาท รวมทัง้หมด 45 งวด  
ชาํระงวดแรกเริม่ ก.พ. 62  

ภายในปี 2565 

385.45      
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม : (ต่อ) 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผอ่นชาํระ ครบกาํหนด 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จาํกดั 

414.00 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 : เบกิเมือ่วนัที ่6 ม.ิย. 
2557 จาํนวน 204.80 ลา้นบาท  
งวดที ่2 : เบกิเมือ่วนัที ่26 
ม.ิย. 2557 จาํนวน 204.20 
ลา้นบาท  

FIX3M บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรก  
30 ม.ิย. 2557 

ภายในปี 2564 

140.00 เพือ่นํามาเป็นเงนิ
ลงทุนเพิม่ในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX บวก 2.50 เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรก  
31 ม.ค. 2562 

ภายในปี 2567 

554.00      

บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั 

156.50 เพือ่ชาํระคา่ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

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

เป็นรายเดอืน ชาํระงวดแรก 31 
พ.ค. 2560 

ภายในปี 2572 

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 

60.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ก.ค. 2558 

MLR หกั 2 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน พ.ค. 2558 จา่ยงวดละ 
0.77 ลา้นบาท 

ภายในปี 2562 

47.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 
(โครงการคงิสแ์พค) 

งวดที ่1 : จาํนวน 42.72 ลา้น
บาท ภายในวนัที ่30 ม.ิย. 60 

MLR หกั 0.75 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ก.ค. 2560 จา่ยงวดละ 
0.67 ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 
(โครงการคลนิทแ์พค) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ต.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR หกั 0.75 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สดุทา้ย จา่ยงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 
(โครงการแสงรุง่) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ส.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR หกั 0.75 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สดุทา้ย จา่ยงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2567 

151.00      

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) 

799.42 
(2,700  
ลา้นเยน) 

เพือ่ชาํระคนืภาระ
หน้ีสนิในการกูย้มืทีม่ ี
อยู ่

ภายในเดอืน ตุลาคม 2560 LIBOR บวก 1.6 ชาํระคนืทุกสิน้เดอืน ก.พ. และ 
ส.ค. ชาํระงวดแรกสิน้เดอืน 
ก.พ. 2561 

ภายในปี 2578 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  (ต่อ) 

รายละเอยีดและเงือ่นไขการกูย้มื ดงัน้ี.- (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม :  (ต่อ) 

หลกัทรพัยท์ีนํ่าไปคํ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

1) จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิทรพัยส์นิประเภทเครือ่งจกัรใหม ่ เพือ่เป็นหลกัประกนัภายใน 90 วนันบัตัง้แต่
วนัทีม่กีารเบกิใชว้งเงนิ 

2) โอนสทิธกิารรบัเงนิสาํหรบัโครงการเชา่ซือ้ใหแ้ก่ธนาคาร ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทาํสญัญา 
3) มอบสทิธเิรยีกรอ้งทีบ่รษิทัมต่ีอลกูหน้ีแหง่สทิธ/ิลกูหน้ีการคา้ทุกราย 
4) การโอนสทิธใินผลประโยชน์ต่างๆ ทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้มจะไดร้บัจากขอ้ตกลงต่างๆ ในสญัญากูเ้งนิ 
5) บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม เขา้คํ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
6) จาํนําหุน้ทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
7) จาํนองทีด่นิทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
8) จาํนองเครือ่งจกัรทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
9) สาํรองบญัชเีงนิฝากบางสว่นของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
10)  ประกนัสทิธกิารเชา่ทรพัยส์นิ (เชา่ทีด่นิจากสหกรณ์) 

บรษิทัยอ่ยทางออ้มตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จาํกดัทีส่าํคญับาง
ประการดงัต่อไปน้ี 

1) ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกวา่ 3 : 1 เทา่ และไมเ่กนิกวา่ 4 : 1 เทา่ 
2) ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของทุน (DSCR) ไมต่ํ่ากวา่ 1.1 - 1.20 : 1 เทา่ 

 
26. หุ้นกู้ 

บริษทัฯ : 

26.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู้
ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่จดัหาเงนิทุนสาํหรบัการลงทุน เพือ่ชาํระคนืเงนิกู ้ และ/หรอืเพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนทัว่ไป โดยมมีลูคา่คงคา้งไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง เมือ่มกีารไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ 
บรษิทัฯ สามารถนํามลูคา่ไถ่ถอนดงักลา่วกลบัมาเสนอขายไดใ้หม ่โดยมมีลูคา่คงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งไม่
เกนิ 2,000 ลา้นบาท 

เมือ่วนัที ่ 8 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3 ชุด จาํนวน 815,400 หน่วย มลูคา่หน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ 815.40 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูคา่ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

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

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

26.2 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559 บรษิทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3 ชุด จาํนวน 918,700 หน่วย มลูคา่หน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ 918.70 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2558 เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2558 ทีใ่หอ้อกหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูคา่ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยชาํระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่1/2559 ชุดที ่1  113.40 4.15 5 เมษายน 2562 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2559 ชุดที ่2 308.50 4.65 5 เมษายน 2563 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2559 ชุดที ่3 496.80 5.10 5 เมษายน 2564 
รวม 918.70   

26.3 เมือ่วนัที ่ 29 กนัยายน 2559 บรษิทัยอ่ยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 3 ชุด จาํนวน 1,500,000 หน่วย มลูคา่
หน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูคา่ 1,500 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่ 2/2559 เมือ่วนัที ่ 8 สงิหาคม 2559 ใหเ้พิม่วงเงนิการออกหุน้กูจ้ากเดมิ 2,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูคา่ 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยชาํระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1   500.00 4.20 23 กนัยายน 2562 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 500.00 4.50 23 กนัยายน 2563 
หุน้กูค้ร ัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 500.00 4.80 23 กนัยายน 2564 
รวม 1,500.00   

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ซึง่ไดก้าํหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จาํกดับางประการ รวมถงึการใหบ้รษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยดาํรงอตัราสว่นของหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิ 3.25 : 1  

รายการเคลื่อนไหวของหุน้กู ้- สทุธ ิมดีงัน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,234,100,000.00 3,234,100,000.00 815,400,000.00 815,400,000.00 
หกั ไถ่ถอนระหวา่งปี (56,700,000.00) - - - 
รวม 3,177,400,000.00 3,234,100,000.00 815,400,000.00 815,400,000.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระในหน่ึงปี (884,700,000.00) - (328,000,000.00) - 

สทุธ ิ 2,292,700,000.00 3,234,100,000.00 487,400,000.00 815,400,000.00 
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27. ประมาณการหน้ีสินสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ  

 บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบําเหน็จตามขอ้กําหนดของ
พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่
พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน 

 การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน  ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัที ่1 มกราคม 29,362,614.00 25,480,031.00 26,551,718.00 23,419,482.00 
เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 7,431,622.00 - - - 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 1,027,963.00 3,465,333.00 3,024,165.00 2,776,990.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 4,231,464.00 715,250.00 744,850.00 653,246.00 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานสาํหรบัปี (1,988,070.00) (298,000.00) (1,191,070.00) (298,000.00) 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  40,065,593.00 29,362,614.00 29,129,663.00 26,551,718.00 
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระในหน่ึงปี (2,565,653.00) (196,507.00) (2,013,726.00) (82,049.00) 

สทุธ ิ 37,499,940.00 29,166,107.00 27,115,937.00 26,469,669.00 

คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการ ดงัต่อไปน้ี.- 

    หน่วย : บาท 

    สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน :     

    ตน้ทุนขายและบรกิาร 2,977,590.00 2,326,756.00 2,451,194.00 2,229,120.00 
    คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 935,832.00 669,921.00 618,484.00 565,299.00 
    คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 1,346,005.00 1,183,906.00 699,337.00 635,817.00 

    รวม 5,259,427.00 4,180,583.00 3,769,015.00 3,430,236.00 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 / ปี 2560 ปี 2561 / ปี 2560 
*อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 2.80 - 3.49 2.80 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4.40 - 5.00 4.40 
**  อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 0 - 28 0 - 28 
*** อตัรามรณะ  TMO2008 TMO2008 
อายคุรบเกษยีณ (ปี) 60 60 

*   อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลสาํหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

**  ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

*** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
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27. ประมาณการหน้ีสินสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานที่เกี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อประมาณการหน้ีสนิสาํหรบั
ผลประโยชน์พนกังานทีก่าํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงนิดงัต่อไปน้ี.- 

ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี.- 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราคดิลด    
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (3,338,423.00) (2,475,964.00) (2,278,386.00) (2,198,977.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 3,794,039.00 2,807,910.00 2,566,245.00 2,487,146.00 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 4,738,275.00 3,192,102.00 3,278,365.00 2,829,671.00 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (4,189,263.00) (2,843,262.00) (2,921,716.00) (2,527,649.00) 
อตัราการลาออก     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (2,763,892.00) (2,632,511.00) (2,417,641.00) (2,337,723.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 1,720,433.00 1,711,026.00 1,462,434.00 1,483,322.00 

แมว้่าการวเิคราะหน้ี์ไม่ไดค้ํานึงการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสด ทีค่าดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว  
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 

เปิดเผยผลกระทบของกฎหมายทีอ่อกใหมใ่นปี 2562 

เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ ไดม้มีตผิ่านร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม ่      
ซึง่กฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหมน้ี่กําหนด
อตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง สาํหรบัลกูจา้งซึง่ทาํงานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชย
ไมน้่อยกวา่ค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสงูสดุ คอื 300 วนั การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็น
การแก้ไขโครงการสําหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 12.20 ลา้นบาท สาํหรบั        
งบการเงนิรวม และเพิม่ขึน้ 8.93 ลา้นบาท สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ทัง้น้ี บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดีตเป็น
คา่ใชจ้า่ยทนัทใีนงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของปีทีก่ฎหมายดงักลา่วมผีลบงัคบัใช ้

 
28. ค่าเผือ่หน้ีสินจากภาระคํา้ประกนั 

ในระหวา่งปี 2546 ผูบ้รหิารแผนของบรษิทัฯ มมีตใิหบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการคํ้าประกนั     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดยบรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MMG”) จาํนวน 200 ลา้นบาท ต่อธนาคาร
แห่งหน่ึง  โดยบรษิทัฯ บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จาํนวน เน่ืองจาก MMG ไม่สามารถปฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟูกจิการใน
ขณะนัน้ได ้ต่อมา MMG ไดป้ฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ที ่ 2 ทีไ่ดผ้่านความเหน็ชอบจากศาลแลว้เมื่อวนัที ่ 17 
กุมภาพนัธ ์2547 และเมือ่วนัที ่28 มถุินายน 2550 ศาลมมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกจิการของ MMG 



 

หน้า 64 จาก 85 
 

28. ค่าเผือ่หน้ีสินจากภาระคํา้ประกนั (ต่อ) 

ในระหวา่งปี 2548 MMG ไดช้าํระคนืเจา้หน้ีบางสว่นโดยการใหเ้จา้หน้ีแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัและใหเ้จา้หน้ีแปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ซึง่นายทะเบยีนหุน้สามญัของ MMG ไดม้อบหุน้สามญัของบรษิทัดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หน้ี
แลว้ ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ 2 ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ ทาํใหบ้รษิทัดงักลา่วมหีน้ีสนิในสว่นทีบ่รษิทัฯ คํ้าประกนัคงเหลอื
เป็นจาํนวนเงนิ  46.21  ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไมม่กีารคดิคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนักบั MMG 

เมื่อวนัที ่ 18 พฤศจกิายน 2551 ศาลแพง่แผนกคดลีม้ละลายไดม้คีาํสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด MMG ตามพระราชบญัญตัิ
ลม้ละลาย  ทัง้น้ี ภาระหน้ีสนิในสว่นทีบ่รษิทัฯ คํ้าประกนัยงัคงมอียูเ่ช่นเดมิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัฯ ซึง่กําหนด
แนวทางในการชาํระหน้ีโดยแปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนัน้ ทัง้น้ีปัจจุบนับรษิทัฯ ไดด้าํเนินการ
ลดทุน - หุน้สามญั อตัรา 3 ต่อ 1 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท แต่บรษิทัฯ ยงัไมไ่ดด้าํเนินการปรบัค่าเผื่อหน้ีสนิจากการคํ้าประกนั 
เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัไมไ่ดร้บัการเรยีกรอ้งจากธนาคารแหง่หน่ึงใหจ้า่ยชาํระหน้ีจาํนวนดงักลา่ว แทน MMG จนถงึปัจจุบนั 

เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพง่แผนกคดลีม้ละลายไดม้คีาํพพิากษาให ้MMG เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงาน
ของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยจ์ากมตกิารประชุมเจา้หน้ีครัง้แรก 

 

29. ทนุเรือนหุ้น 

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ ในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัต่อไปน้ี.- 
  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2561 ปี 2560 
  หุน้สามญั หน่วย : บาท หุน้สามญั หน่วย : บาท 

  (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (หุน้) ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
ทุนจดทะเบยีน       
   ยอดยกมาตน้ปี 937,716,283 937,716,283.00 - 861,283,589 861,283,589.00 - 
   เพิม่ทุน        

-  หุน้เพิม่ทุน 104,503,846 104,503,846.00 - - - - 
   - เพือ่รองรบัหุน้ปันผล - - - 70,434,430 70,434,430.00 - 
   - เพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั   104,503,846 104,503,846.00 - 6,000,000 6,000,000.00 - 
   ลดทุน (101,685,513) (101,685,513.00) - (1,736) (1,736.00) - 

   ยอดยกไปปลายปี 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 937,716,283 937,716,283.00 - 

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้       
   ยอดยกมาตน้ปี 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 765,585,412 765,585,412.00 370,999,870.41 
   หุน้เพิม่ทุน 85,542,070 85,542,070.00 196,746,761.00 - - - 
   หุน้ปันผล - - - 70,429,582 70,429,582.00 - 
   ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั - - - 15,776 15,776.00 119,066.31 

   ยอดยกไปปลายปี 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 836,030,770 836,030,770.00 371,118,936.72 

ปี 2561 

29.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตทิีส่าํคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงัน้ี   

29.1.1  อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 3,112 หุ้น มีผลให้จํานวนหุ้นจากเดิม 937,716,283 หุ้น ลดเป็น 
937,713,171 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเกิดจากจํานวนหุ้นที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลครัง้ที่ 1 บรษิทัฯ ได ้   
จดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 

29.1.2  อนุมตัิให้บรษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจํานวน 101,682,401 หุ้น มผีลให้จํานวนหุ้นจากเดมิ 937,713, หุ้น ลดเป็น 
836,030,770 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ซึ่งเกดิจากการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที่ 2 
(“EPCO-W2”) ทีค่รบกาํหนดใชส้ทิธเิมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 
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29. ทนุเรือนหุ้น (ต่อ) 

ปี 2561 (ต่อ) 

29.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตทิีส่าํคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงัน้ี (ต่อ) 

29.1.3  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 เมือ่วนัที ่ 31 ตุลาคม 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 
209,007,692 หุน้ มผีลใหจ้าํนวนหุน้จากเดมิ 836,030,770 หุน้ เพิม่เป็น 1,045,038,462 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท เพือ่
รองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่น 8 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
3.3 บาท และรองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (“EPCO-W3”) จาํนวนไมเ่กนิ 
104,503,846 หน่วย ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิตามสดัสว่น การถอืหุน้ทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้ในอตัรา 1 หุน้สามญั เพิม่ทุน
ใหมต่่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย โดยไมค่ดิมลูคา่ ทัง้น้ี ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้ใหมไ่ด ้1 
หุน้ ในราคา 5 บาท อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธไิมเ่กนิ 2 ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 ปี 2560 

29.2 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 
35,623,416 หุน้ มผีลใหจ้าํนวนหุน้จากเดมิ 861,283,589 หุน้ เพิม่เป็น 896,907,005 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เพื่อ
รบัรองการจ่ายหุน้ปันผล ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 32 และเพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 
ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2560 

29.3 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2560 มมีตทิีส่าํคญัเกีย่วกบัทุนเรอืนหุน้ดงัน้ี   

29.3.1 อนุมตักิารจดทะเบยีนลดทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในส่วนที่คงเหลอืจากการจ่ายหุน้ปันผลครัง้ที่ 1 จํานวน 1,736 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 896,907,005.00 บาท เป็น 896,905,269.00 บาท บรษิทัฯ 
ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2560 

29.3.2 อนุมตักิารจดทะเบยีนเพิม่ทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวน 40,811,014 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รบัรอง
การจา่ยหุน้ปันผล จาํนวน 39,811,014 หุน้ ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 32 และรองรบัการใชส้ทิธิ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ EPCO-W2 จาํนวน 1,000,000 หุน้ โดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 896,905,269.00 บาท เป็น 
937,716,283.00 บาท บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้ เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2560 

 

30. ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สงูกวา่
มลูคา่หุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งนําคา่หุน้สว่นเกนิน้ีตัง้เป็นทุนสาํรอง (“สว่นเกนิมลูคา่หุน้”) สว่นเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะ
นําไปจา่ยเป็นเงนิปันผลไมไ่ด ้

 

31. สาํรองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย : 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถนําไป
จา่ยเงนิปันผลได ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 8.55 ลา้นบาท และ 7.04 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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31. สาํรองตามกฎหมาย (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุน
สาํรองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไร ซึง่บรษิทัทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปันผลจนกวา่ทุน
สาํรองนัน้จะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไมส่ามารถ
นําไปหกักบัขาดทุนสะสมและไมส่ามารถนําไปจา่ยเงนิปันผลได ้

 
32. การจ่ายเงินปันผล 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยในระหวา่งปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี.- 

 บริษทัฯ : 
 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จา่ยต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 
เงนิปันผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่า่ย 
เงนิปันผล 

ปี 2561     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2560 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 

0.08 66.88 23 พ.ค. 2561 
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม  

   ถงึ มถุินายน 2561 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่8/2561 
เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2561 

0.05 41.80 12 ก.ย. 2561 
รวมทัง้สิน้   108.68  
ปี 2560     
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 

0.04 61.25 24 พ.ค. 2560 
เงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม 
ถงึ มถุินายน 2560 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 
เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2560 

0.08 63.70 27 ต.ค. 2560 

รวมทัง้สิน้   124.95  

 ปี 2561 

32.1 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 เมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิจาก   
ผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นเงนิ 130.58 ลา้นบาท 
โดยจา่ยเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.11 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 90.77ลา้นบาท และจา่ยเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 39.81 ลา้นบาท (20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  ในกรณีที่
ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลใน
อตัรา หุน้ละ 0.05 บาท) 
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32. การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

ปี 2560 

32.2 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมือ่วนัที ่ 27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิจาก 
ผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นเงนิ 61.25 ลา้นบาท 
โดยจา่ยเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.02 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท และจา่ยเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 30.62 ลา้นบาท (25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  ในกรณีที่
ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลใน
อตัรา หุน้ละ 0.04 บาท) 

32.3 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2560 เมือ่วนัที ่ 28 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิจาก
ผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ มถุินายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิ 63.70 ลา้นบาท โดย
จา่ยเป็นเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาทตอ่หุน้ เป็นเงนิ 23.89 ลา้นบาท และจา่ยเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่     
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 39.81 ลา้นบาท (20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  ในกรณีที่
ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลใน
อตัรา หุน้ละ 0.05 บาท) 

 
33. รายได้เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัสนบัสนุนสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ของบรษิทัยอ่ย
ทางออ้มสามแห่ง จากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ในอตัรา 8 บาท  
ต่อกโิลวตัต ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ บรษิทัยอ่ยทางออ้มรบัรูเ้งนิอุดหนุน
ดงักลา่วเป็นรายไดท้ัง้จาํนวน เมือ่บรษิทัยอ่ยทางออ้มจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนัน้ 

 
34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 คา่ใชจ้า่ยจาํแนกตามลกัษณะทีส่าํคญั ประกอบดว้ย.- 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ปี 2560   
    ปี 2561 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2561 ปี 2560 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู

และงานระหวา่งทาํ 952,280.48 5,647,193.36 952,280.48 5,647,193.36 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 198,462,280.97 196,369,688.91 198,419,916.03 196,369,688.91 
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 128,321,887.15 120,527,801.35 95,281,216.22 97,481,148.75 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย       163,360,577.15 164,982,519.59 26,702,533.10 24,753,509.42 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ (302,411.24) (656,529.12) (302,411.24) (656,529.12) 
คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 28,638,301.19 26,922,027.97 - - 
คา่สาธารณูปโภค 12,918,922.83 12,839,806.35 11,503,349.47 12,002,419.50 
คา่ตอบแทนกรรมการ 30,504,849.25 25,325,159.86 15,792,182.00 14,576,576.00 
ตน้ทุนทางการเงนิ 246,482,307.69 210,778,945.10 64,261,737.01 46,653,997.86 
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35. กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานสาํหรบัปี คาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหวา่งปี โดยแสดง
การคาํนวณดงัน้ี.- 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    

ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั    
     (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) 342,774,792.69 206,424,479.55 34,141,620.83 51,587,377.70 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 840,718,007 791,029,679 840,718,007 791,029,679 
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.41 0.26 0.04 0.07 

 
36. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทนุ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 5 แห่ง ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนโดยไดร้บั
สทิธติามประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อกจิการผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้
ประเภท 6.13.1 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติเพือ่การใชพ้ลงังานทดแทน และกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ซึง่พอสรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ โดยตอ้งเป็นเครื่องจกัรทีซ่ือ้เขา้มาภายในระยะเวลา
ทีก่าํหนดตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิ มกีําหนด  
เวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

3. ใหไ้ดล้ดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละ  50   ของอตัรา
ปกตมิกีาํหนด 5 ปี นบัจากวนัพน้กาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

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

4. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิ
รอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกีําหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
59-1568-1-00-1-0 24 พฤศจกิายน 2559 บรษิทั ปราจนี โซล่า จาํกดั 1 กุมภาพนัธ ์2560 

5. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิ
รอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกีําหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ประเภท 6.13.1 ซึง่มี
รายละเอยีดดงัน้ี.- 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
59-0967-1-00-1-0 20 มถุินายน 2559 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) สงิหาคม 2560 

6. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิ
รอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุน เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ โดยไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกีาํหนดเวลา 
3 ปี นบัแต่วนัทีม่รีายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัรสง่เสรมิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
60-0503-1-04-1-0 27 มนีาคม 2560 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มถุินายน 2560 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จาํแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุน และสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 

 กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

รายได ้ 357,409 827,255 1,184,664 366,982 595,649 962,631 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย (100,388) (675,586) (775,974) (162,680) (568,589) (731,269) 

กาํไรสทุธ ิ 257,021 151,669 408,690 204,302 27,060 231,362 

ผลการดาํเนินงานดงักลา่วขา้งตน้ จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการ ดงัน้ี.- 

1. รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้า่เป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่มส่ามารถระบุไดว้า่เป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 
 
 
 
 
 



 

หน้า 70 จาก 85 
 

37. กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บรษิทัฯ และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน  
กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีน้ีบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่
พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทุนในงบการเงนิรวม 
เป็นจาํนวนเงนิ 2.70 ลา้นบาท และ 2.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวนเงนิ 2.10 ลา้นบาท 
และ 2.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

38. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน  

ขอ้มลูสว่นงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่น
งานและประเมนิผลการดําเนินงานของสว่นงาน ทัง้น้ี ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานของบรษิทั คอื 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน   
สว่นงานดาํเนินงานพจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อ
ผูม้อีาํนาจการตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
สว่นงาน 4 : บาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงานภมูศิาสตร ์: 

ในการนําเสนอการจําแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภูมศิาสตรโ์ดยกําหนดจากสถานทีต่ ัง้
ของลกูคา้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่าํคญั ดงัน้ี 

สว่นงาน ขอบเขตการดาํเนินงานหลกั 
ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์บาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  
ประเทศญีปุ่่ น ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์และ เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศฮอ่งกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
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38. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

38.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายได ้ 427,888 283,835 - 80,607 (12,692) 779,638 

       
กาํไรจากการดาํเนินงาน 125,601 226,804 - 14,295 (3,926) 362,774 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 207,631 - - - 207,631 
   ดอกเบีย้รบั 75,580 6,150 46,577 2,497 (128,778) 2,026 
   เงนิปันผลรบั 38 72,273 138,252 - (210,624) 38 
   กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่ 
       มลูคา่ยตุธิรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
130,982 

 
130,982 

   อื่นๆ 22,732 9,914 28,495 153 3,055 64,349 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (29,157) (129,484) (341) (73) (4,306) (163,361) 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 240,447 240,447 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (67,336) (39,446) (72,241) (5,896) 16,535 (168,384) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (64,517) (79,622) (223,112) (8,092) 128,862 (246,481) 
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ (20,931) (186) 100 (314) - (21,331) 
กาํไรของสว่นงาน 42,010 274,133 (82,270) 2,570 172,247 408,690 
กาํไรสว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (65,915) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 342,775 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     
   สว่นทีปั่นสว่นได ้  696,181 4,122,559 31,589 146 249,876 5,100,351 
สนิทรพัยอ์ื่น      5,498,981 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561    10,599,332 
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38. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

38.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

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

       
กาํไรจากการดาํเนินงาน 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 
   เงนิปันผลรบั - - 191,749 - (191,749) - 
   อื่นๆ 14,315 43,040 37,085 22 (69,920) 24,542 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (24,753) (131,237) (357) (159) (8,476) (164,982) 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 196,234 196,234 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (54,329) (45,157) (140,543) (2,145) 59,367 (182,807) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (46,654) (88,257) (187,153) - 111,285 (210,779) 
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ (13,074) (9,605) 203 (274) - (22,750) 
กาํไรของสว่นงาน 51,588 207,084 (27,542) 1,450 (1,218) 231,362 
กาํไรสว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (24,937) 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 206,425 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     
   สว่นทีปั่นสว่นได ้ 279,837 3,456,021 32,267 182 157,994 3,926,301 
สนิทรพัยอ์ื่น      4,581,444 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560    8,507,745 
 

38.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มดีงัน้ี.- 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

 ปี 2561 ปี 2560 
ประเทศไทย 1,034,542,581.62 808,632,254.58 
ประเทศญีปุ่่ น 149,583,089.93 153,999,034.41 
ประเทศเวยีดนาม 538,109.04 - 

รวม 1,184,663,780.59 962,631,288.99 
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38. ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

38.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนตามสว่นงานภมูศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี.- 

     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 

     ปี 2560 
    ปี 2561 (ปรบัปรงุใหม)่ 

ประเทศไทย   5,993,496,012.66 5,307,675,114.69 
ประเทศญีปุ่่ น   2,896,902,653.68 2,234,037,638.33 
ประเทศเวยีดนาม   86,473,866.15 - 

รวม   8,976,872,532.49 7,541,712,753.02 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ มรีายการกบัลกูคา้ภายนอกจาํนวน 3 ราย ทีม่มีลูคา่
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงัน้ี.- 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 125.42 113.12 125.42 113.12 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ 451.73 461.03 - - 

รายไดร้วม 577.15 574.15 125.42 113.12 

 
39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งอ้างองิตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ" บรษิทัฯ  
มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงัน้ี 

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.26 

39.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการดําเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยและอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และจากการไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืเพือ่การคา้ 

39.2 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดในสญัญา  
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยได้มกีารควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลูกค้าและสอบทานฐานะทางการเงนิของลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย จงึไมค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสาํคญัจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา  

 



 

หน้า 74 จาก 85 
 

39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.2 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ (ต่อ) 

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
ถอืเป็นมลูคา่สงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา 

39.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิบญัช ี
เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ และหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิ และหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมี
อตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อวา่ความเสีย่งจากอตัรา
ดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะอยูใ่นระดบัตํ่า อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญา
ป้องกนัความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้สาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว เพือ่ชว่ยในการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี.- 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้  
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        

สินทรพัยท์างการเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 17 - - 317,693 7,790 325,500 0.001 - 0.5 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 6,720 252,161 258,881 0.90 - 1.55 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 659,235 659,235 - 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 89,227 - - 28,853 - 118,080 0.125 - 1.1 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 344 344 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 9,371 9,371 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,270 - 4,270 MLR + 1.5 

หน้ีสินทางการเงิน        
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 320,695 - - 352 - 321,047 
MOR, 3 - 
5.8125 

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 460,000 - - - - 460,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 247,880 247,880 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น - - - - 79,940 79,940 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 2,835,339 - 2,835,339 * 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 28,508 - - - - 28,508 14 
 หุน้กู ้ - 3,177,400 - - - 3,177,400 4.15 - 5.35 

* THFIX+1.97, THFIX+2.5, THFIX+3.15, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR+1.6, LIBOR+2.5, TIBOR+1.7 
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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้  
รอ้ยละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        

สินทรพัยท์างการเงิน        
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 142,994 16,066 159,060 0.1 - 1 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - 22,586 4,424 27,010 0.9 - 2 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 476,579 476,579 - 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 128,680 - - - - 128,680 0.8 - 1.1 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 422 422 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 75,776 75,776 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,096 - 4,096 MLR+1.5 

หน้ีสินทางการเงิน        
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

150,000 
 
- 

 
- 

 
141,001 

 
- 

 
291,001 

 
MOR,2.35-7.21 

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 380,000 - - - - 380,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 189,859 189,859 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น - - - - 128,896 128,896 - 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทั 

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
30,000 

 
- 

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

FIX+2.5, 
TIBOR+1.7 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 28,195 - - - - 28,195 14.00 
 หุน้กู ้ - 3,234,100 - - - 3,234,100 4.15 - 5.35 
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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.3 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

มากกวา่
5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมม่อีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ (ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561        

สินทรพัยท์างการเงิน        

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 550 3,831 4,381 0.1 - 0.375 
 เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 252 252 - 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 138,540 138,540 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและบรษิทั 
    ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,350,430 - - - - 1,350,430 5.5 

 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 344 344 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,270 - 4,270 MLR+1.5 

หน้ีสินทางการเงิน        

 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 56,159 - 56,159 MOR,3 - 7.12 

 ตัว๋แลกเงนิ - - - 460,000 - 460,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 29,281 29,281 - 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     - - - 433,148 - 433,148 THFIX+1.24, 

MLR-1.97, MLR-1 
 หุน้กู ้ - 815,400 - - - 815,400 5 - 5.35 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        

สินทรพัยท์างการเงิน        

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 1,500 5,060 6,560 0.1 - 0.5 
 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 378,532 378,532 - 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 1,270,078 - - - - 1,270,078 5.5 
 เงนิลงทุนระยะยาว - - - - 422 422 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 4,084 - 4,084 MLR+1.5 

หน้ีสินทางการเงิน        

 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
273,908 

 
- 

 
273,908 

 
MOR,2.35 - 7.12 

 ตัว๋แลกเงนิ - - - 380,000 - 380,000 3.45 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 23,411 23,411 - 
 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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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.4 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยม ีหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งไดท้าํและไม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชื่อวา่จะไมม่ี
ผลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 

หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
หน้ีสนิ 
  เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที     
     ดอลลา่รส์หรฐั 2,211,471.37 2,510,877.30 1,713,418.57 1,988,647.30 

 หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไมไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.- 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
หน้ีสนิ 
  เจา้หน้ีทรสัตร์ซีที     
     ดอลลา่รส์หรฐั 4,032,540.07 - - - 
      ยโูร - 350,000.00 - 350,000.00 

39.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งคอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มือ่ครบ
กาํหนด เน่ืองจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดห้รอืไมส่ามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการใน
เวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้น
สภาพคลอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดวา่เพยีงพอในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยซึง่วงเงนิดงักลา่วไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแหง่ 

39.6 การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์หรอืจะจ่ายเพือ่โอนหน้ีสนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพ
ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 

วธิกีารกาํหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครือ่งมอืทางการเงนิทีม่กีารซือ้
ขายในตลาด มลูคา่ยตุธิรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดลา่สดุ แต่หากไมส่ามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมได ้ มลูคา่
ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิจะกาํหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มืมี
อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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39. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

39.6 การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ  (ต่อ) 

39.6.1 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 252,379,510.85 - - 252,379,510.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 4,845,841.81 - - 4,845,841.81 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 251,879,515.40 - - 251,879,515.40 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคายุตธิรรม     
 หมนุเวยีน :     
  ตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 421,850.00 - - 421,850.00 

 

ในปีปัจจุบนั ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
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40. วงเงินสินเช่ือและการคํา้ประกนั  

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี.- 

     หน่วย : ลา้นบาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 57.00 37.00 37.00 37.00 
วงเงนิคํ้าประกนั 20.73 10.73 10.00 10.00 
วงเงนิ LC / TR  196.00 141.00 156.00 141.00 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 200.00 150.00 150.00 150.00 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว 3,556.40 1,720.70 746.00 165.00 
วงเงนิ LC เพือ่การคํ้าประกนั 141.62 141.62 54.00 54.00 
วงเงนิรวมสนิเชื่อธุรกจิคลอ่งตวั 1,737.00 958.00 100.00 100.00 
รวม 5,908.75 3,159.05 1,253.00 657.00 

วงเงนิสนิเชื่อดงักลา่วคํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารทัง้หมด เครือ่งจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ทางออ้ม (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17) บรษิทัยอ่ย กรรมการบรษิทัฯ หุน้ของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ย
ทางออ้มทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข รวมถงึขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
41. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้  

41.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่่ นและบรษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึงใน
ประเทศเวยีดนามมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคต ดงัน้ี.- 

งบการเงนิรวม 
  ปี 2561 ปี 2560 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น (หน่วย : ลา้นเยน) 1,506.43 5,913.88 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม (หน่วย : ลา้นดงเวยีดนาม) 92,426.40 - 

ลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม (หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐั) 72.51 - 

41.2 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 2 แหง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยลงทุนระบบการตดิตัง้
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจาํนวน 10.89 ลา้นบาท และ 4.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

41.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั
บรษิทัแห่งหน่ึงตามสญัญาสนับสนุนโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิเป็นจํานวน 75.90 ลา้นบาท 
และ 79.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

41.4 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 4 แหง่ในประเทศไทยไดท้าํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยมกีาํลงัการผลติรวม 20 เมกะวตัต ์สญัญา 3 ฉบบัมรีะยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญาโดย
อตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกวา่จะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาและอกีหน่ึงฉบบัมรีะยะเวลา 25 ปี 

41.5 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงในประเทศไทยได้ทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แหง่ โดยมกีาํลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักลา่วมรีะยะเวลา 25 ปี 
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41. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

41.6 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่ นไดท้ําสญัญาว่าจา้งงานการบรหิารจดัการสาํหรบัธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ โดยมกีําลงัการผลติรวม 12,009.80 กโิลวตัต์ สญัญากําหนดให้บรษิทัย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายชําระ
คา่ตอบแทนปีละ 10 ลา้นเยน เป็นระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และต่อสญัญาโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 1 ปี จนกวา่จะบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญา 

41.7 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารต่างๆ หลายฉบบั โดยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยค่าเชา่และ
คา่บรกิารในอนาคต ดงัน้ี.- 

     งบการเงนิรวม 
      ปี 2561 ปี 2560 
สญัญาบรกิารรกัษาความปลอดภยั (หน่วย : บาท) - 172,500.00 
สญัญาเชา่ (หน่วย : บาท) 2,320,700.00 3,304,700.00 
สญัญาประกนัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (หน่วย : ดอลลารส์หรฐั) 144,000.00 - 

41.8 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทางออ้มมหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อยูก่บัธนาคารหลายแหง่ ดงัน้ี.- 

     หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
บรษิทั 36.16 10.21 36.16 10.21 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 9.07 3.97 - - 
รวม 45.23 14.18 36.16 10.21 

หนงัสอืคํ้าประกนัต่างๆ     
บรษิทั 81.54 81.42 81.54 81.42 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม 98.80 87.75 - - 
รวม 180.34 169.17 81.54 81.42 

41.9 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหวา่งกนั ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 6.3 

 
42. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯ : 

เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัคาํฟ้องต่อศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง รว่มกบั
บุคคลอื่น 7 ราย บรษิทัฯ ตกเป็นจาํเลยรว่มที ่1 ในฐานความผดิละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งวา่
พนกังานของโจทกนํ์าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทางการคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกคา่เสยีหาย รวมเป็นจาํนวนเงนิ
ทัง้สิน้ 753.97 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง 
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42. คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม : 

เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2559 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 3 แหง่ Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn 
Co.) (“AEKK”), AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”), และ Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) 
ไดร้บัคาํฟ้องรอ้งต่อศาลแหง่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น รว่มกบับุคคลอื่น 2 ราย โดยบรษิทัฯ ตกเป็นจาํเลยรว่ม ใน
ความผดิฐานละเมดิขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ โดยโจทกอ์า้งวา่พนกังานของโจทกนํ์าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทาง
การคา้มาเปิดเผยใหก้บับรษิทัฯ และเรยีกคา่เสยีหาย รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 974.72 ลา้นเยน  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคด ีทัง้คดใีนประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ นทัง้หมด โดยสามารถเจรจา
ตกลงกนัได ้ฝ่ายบรษิทัโจทกแ์ละบรษิทัในประเทศญี่ปุ่ นไมป่ระสงคจ์ะดาํเนินคดกีบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในประเทศ
ญี่ปุ่ นอกีต่อไป และได้มกีารยื่นคํารอ้งขอถอนฟ้องคดต่ีอศาลในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ 21 กรกฎาคม 2559 
ตามลําดบัเสรจ็สิน้แลว้ ทัง้น้ีโจทก์และจําเลยไดต้กลงที่จะใหค้วามร่วมมอืสนับสนุนในการประกอบการซึ่งกนัและกนั 
จงึไดม้กีารตกลงทาํสญัญาพฒันาโครงการ PV Solar ระหวา่ง บรษิทัยอ่ยของโจทก ์กบั GK3 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 
2559 เป็นค่าพฒันาโครงการ Kyotamba Mizuho 12.0008 MWp Solar Plant (ขนาดกําลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์
จาํนวนเงนิ 270 ลา้นเยน โดยมกีารจา่ยชาํระครบทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2559 

นอกจากขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พพิาททางคดดีงักล่าวขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯ ยงัมภีาระผูกพนัต้องจดัหาโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยอ์ื่นๆ ทีม่กีําลงัการผลติไมต่ํ่ากวา่ 12 เมกะวตัต์ มาขายใหก้บัโจทก์หรอืบรษิทัย่อยของโจทก์ภายในวนัที ่15 
ธนัวาคม 2560 หากไมส่ามารถดาํเนินการได ้บรษิทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเสยีหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นเงนิ 690 ลา้นเยนหรอืประมาณ 
197.26 ลา้นบาท ในระหวา่งการเจรจาประนีประนอมยอมความ บรษิทัฯ ไดเ้จรจากบัผูข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่ นให้
ชดใชค้่าเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัจากขอ้พพิาทคดดีงักล่าว รวมทัง้จดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายใหแ้ก่โจทก์ตามทีโ่จทก์เสนอ 
โดยผู้ขายยนิยอมที่จะจดัหาโรงไฟฟ้าอื่นมาขายให้กบัโจทก์ตามที่โจทก์เสนอ และยนิยอมที่จะรบัผดิในความเสยีหาย   
ทัง้ปวงทีอ่าจมขีึน้ 

เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2559 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญีปุ่่ น 2 แหง่ AEKK และ GK2 ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง 
(“MOU”) รว่มกบับรษิทัผูข้ายโครงการ Green Energy Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GE”) โดยให ้GE ชดใชค้า่เสยีหายแก่
กลุม่บรษิทัฯ จากขอ้พพิาททางคดดีงักลา่ว จาํนวน 270 ลา้นเยน ในระหวา่งปี 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มไดร้บัชาํระเป็น
จาํนวนเงนิรวม 200.74 ลา้นเยน และภายหลงัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดร้บัชาํระสว่นทีเ่หลอืครบทัง้จาํนวนแลว้เมือ่
วนัที ่23 มกราคม 2561 

ทัง้น้ี เมื่อวนัที ่5 มกราคม 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญี่ปุ่ น 2 แห่งขา้งตน้ ในลงนามใน MOU เพิม่เตมิร่วมกบั 
GE โดยให ้GE ดําเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ื่นๆ ที่มกีําลงัการผลติไม่ตํ่ากว่า 12 เมกะวตัต ์    
มาขายคนืให้โจทก์หรอืบรษิทัย่อยของโจทก์ภายในวนัที่ 15 ธนัวาคม 2560 หากไม่สามารถดําเนินการได้ต้องจ่ายค่า 
ความเสยีหายให้แก่โจทก์ เป็นจํานวนเงนิ 690 ล้านเยนหรือประมาณ 197.26 ล้านบาท เมื่อครบกําหนดเวลา GE         
ไม่สามารถดําเนินการหาโครงการโรงไฟฟ้าอื่นมาขายให้โจทก์ตามที่โจทก์เสนอ จงึต้องจ่ายค่าความเสยีหายให้โจทก ์
อยา่งไรกต็าม เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่ความเสยีหายใหก้บัโจทก ์และไดม้กีารเรยีกคา่เสยีหาย
จาก GE ซึ่งบรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัชําระค่าเสยีหายจาก GE ในเดอืนมกราคม และ กุมภาพนัธ ์2561 ครบทัง้จาํนวนแลว้    
(ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9) 
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43. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

 บริษทัฯ : 

43.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงนามในสญัญา
สนับสนุนทางการเงนิโดยผูถ้อืหุน้ (Equity Contribution and Shareholders Support Agreement) ในฐานะเป็น
ผูส้นบัสนุนหลกัใหม ่(The New Major Sponsor) และบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“EP”) ในฐานะผู้
ถอืหุน้ใหม ่(The New Shareholder) เพือ่ประกอบสญัญาเงนิกู ้(Facility Agreement) ของบรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั (“PPTC”) 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.50 โดยจะตอ้งมกีารจดัทาํสญัญาเพิม่เตมิ ภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาสนิเชื่อ ครัง้ที ่3  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 8/2560 เมือ่วนัที ่ 11 กนัยายน 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงนามในสญัญา
Sponsor Undertaking ในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ  เพื่อประกอบสญัญาเงนิกูข้องบรษิทัยอ่ยทางออ้มในประเทศ
ญีปุ่่ น Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”)  

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” 

 โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า 

43.2   โครงการ Kurihara กาํลงัการผลติ 23 เมกะวตัต ์

 เมือ่วนัที ่ 26 ธนัวาคม 2556 AEKK และ Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK1”) ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้
ผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์บับรษิทัแหง่หน่ึงในประเทศญี่ปุ่ น จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงั 
การผลติ 13 เมกะวตัต ์และ 10 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั โดยเงือ่นไขในสญัญาทีส่าํคญัคอื AEKK จะตอ้งลงนามในสญัญา
ซือ้ขายหุน้ AE Power Godo Kaisha (“GK2”) จากผูถ้อืหุน้เดมิซึง่การพฒันาโครงการขา้งตน้ไดด้าํเนินการในนามของ 
GK1 และ GK2 

เมือ่วนัที ่ 9 มกราคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้ เอน็เนอรย์ี ่ จาํกดั (“EPCO-E”) ไดล้งนามในสญัญารว่มลงทุน (Tokumei 
Kumiai Agreement “TK Agreement”) กบั GK1 เพือ่พฒันาโครงการ Kurihara Phase 2 (ขนาดกาํลงัการผลติ 10  
เมกะวตัต)์ และวนัที ่ 15 พฤษภาคม 2557 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK2 เพือ่พฒันาโครงการ 
Kurihara Phase 1 (ขนาดกาํลงัการผลติ 13 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญารว่มทุนทัง้ 2 ฉบบัน้ี EPCO-E จะตอ้งจา่ยเงนิลงทุน
เพือ่ก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 
ของผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายโุครงการ 

GK1 และ GK2 ไดม้กีารตกลงเขา้รบัสทิธใินการผลติไฟฟ้าสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสดงอาทติย ์(Fit) มลูคา่
รวม 287.43 ลา้นเยน (คดิเป็น 90.65 ลา้นบาท) รวมถงึการก่อสรา้งสายสง่และเสาเพื่อขอเชื่อมต่อกบัระบบของ    
การไฟฟ้า (Grid Connection) จากการไฟฟ้าประเทศญีปุ่่ น (Tohoko Electricity Power Company) มลูคา่รวม 
220.46 ลา้นเยน (คดิเป็น 66.53 ลา้นบาท)  

ปัจจุบนัโครงการ Kurihara Phase 2 อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการก่อสรา้ง สาํหรบัโครงการ Kurihara Phase 1 ได้
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั Kansai Electric Power Co., Inc. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 
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43. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า (ต่อ) 

43.3  โครงการ Kyotamba กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์

 เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2558 AEKK และ GK2 ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
กบับรษิทัแหง่หน่ึงในประเทศญี่ปุ่ น ขนาดกาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต ์มลูค่าตามสญัญา 750 ลา้นเยน โดยสญัญา
ดงักลา่วไดร้วมทีด่นิและสทิธใินการผลติไฟฟ้า (Fit) รวมไปถงึใบอนุญาตต่างๆ ซึง่ AEKK เป็นผูจ้า่ยชาํระคา่ทีด่นิ 
มลูคา่ 100 ลา้นเยน (คดิเป็น 29.64 ลา้นบาท) และเป็นผูถ้อืครองกรรมสทิธใินทีด่นิดงักลา่ว โดย AEKK จะลงนามใน
สญัญาการใชส้ทิธใินพืน้ทีด่นิ (Land Superficies) กบั Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) ซึง่เป็น
ผูพ้ฒันาโครงการ Kyotamba ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รบัสทิธใินการผลติไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ มลูคา่ 650 
ลา้นเยน (คดิเป็น 194.29 ลา้นบาท) GK2 จะเป็นผูจ้า่ยชาํระและโอนใหแ้ก่ GK3 เพือ่นําไปดาํเนินการพฒันาต่อ ซึง่ 
AEKK และ GK2 ไดจ้า่ยชาํระคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 

 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2559 EPCO-E ไดล้งนามใน TK Agreement กบั GK3 เพือ่พฒันาโครงการ Kyotamba (ขนาด
กาํลงัการผลติ 9.99 เมกะวตัต)์ ภายใตส้ญัญารว่มทุนน้ี EPCO-E จะตอ้งจา่ยเงนิลงทุนเพือ่การก่อสรา้งโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์และ EPCO-E จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 97 ของผลตอบแทนจากการลงทุน
ตลอดอายโุครงการ 

 โครงการดงักล่าวไดก้อ่สรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 

 เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2560 AEKK ไดโ้อนหุน้ทัง้หมดของ GK3 ใหแ้ก ่Kyotamba Solar Holding Ippan Shadan Houjin 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งทางกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

 เมือ่วนัที ่ 14 กนัยายน 2560 บรษิทัยอ่ยทางออ้ม GK3 ไดล้งนามในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารจดัการสนิทรพัยก์บับรษิทั
แหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ น ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการงานบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ ตามที่
ไดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 41.7 

 ในปี 2560 GK3 ไดว้า่จา้งทีป่รกึษากฎหมายใหส้อบทาน TK Agreement และสรปุวา่สญัญาดงักลา่วไมม่ผีลบงัคบัใช ้ 

 เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560 ไดม้กีารยกเลกิ TK Agreement ระหวา่ง EPCO-E กบั GK3 ฉบบัลงวนัที ่1 เมษายน 2559 
และไดท้าํสญัญาใหม ่ เมือ่วนัที ่ 20 ตุลาคม 2560 แทนฉบบัเดมิ ซึง่เน้ือหาหลกัคอืการเปลีย่นแปลงสดัสว่นผลตอบแทน 
จากเดมิคอืสดัสว่นรอ้ยละ 97 : 3 เป็นรอ้ยละ 98 : 2 และสดัสว่นการจา่ยเงนิลงทุนจากเดมิ 648.95 ลา้นเยน (ซึง่จา่ย
ชาํระเงนิลงทุนแลว้จาํนวน 50 ลา้นเยน เมือ่วนัที ่ 31 ตุลาคม 2559) เป็น 931 ลา้นเยน ทัง้น้ี EPCO-E ไดร้บัคนืเงนิ
ลงทุนจาก GK3 ตามสญัญาฉบบัเดมิทีย่กเลกิ จาํนวน 50 ลา้นเยน และจ่ายเงนิลงทุนตามสดัสว่นของสญัญาฉบบัใหม่
จาํนวน 931 ลา้นเยน แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2560 

43.4 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต ์

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่ 7/2559 เมือ่วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2559 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั EPCO-E ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น Shichikashuku 
1 - 2 รวมจาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลติ 1.98 เมกะวตัต ์และ 1.485 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั  ปัจจุบนัยงัไมม่กีาร
ลงนามใน TK Agreement แต่อยา่งใด 
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43. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

 บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

 โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า (ต่อ) 

43.4 โครงการ Shichikashuku กาํลงัการผลติ 3.465 เมกะวตัต ์(ต่อ) 

เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2560 AEKK ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) 
("GK4") จากผูถ้อืหุน้เดมิ มลูคา่ตามสญัญา 410.42 ลา้นเยน ซึง่ GK4 เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการพฒันาโครงการโรงงานไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ จาํนวน 2 โครงการ ตามทีก่ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ สญัญาดงักลา่วไดร้วมสทิธใินการผลติไฟฟ้า และ
ใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(Fit) มลูคา่ 314.37 ลา้นเยน (คดิเป็น 95.44 
ลา้นบาท) รวมถงึสทิธใินทีด่นิมลูคา่ 96 ลา้นเยน (คดิเป็น 95.44 ลา้นบาท)  ซึง่ทีด่นิดงักลา่ว GK4 ไดล้งนามในสญัญาซือ้
ขายทีด่นิกบับรษิทัแหง่หน่ึงในประเทศญีปุ่่ น โดยสญัญาฉบบัดงักลา่วจะมผีลเมือ่โครงการดงักลา่วไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

43.5 โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม 
(Co-Generation Combined Power Plant) : 

เมือ่วนัที ่ 16 กุมภาพนัธ ์ 2559 และ วนัที ่ 29 มถุินายน 2559 EP ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ ของบรษิทั 3 แห่ง 
จาํนวน 3 ฉบบั รวมเป็นมลูคา่ตามสญัญา 2,649.68 ลา้นบาท เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้า     
ขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม (Co-Generation Combined Power Plant) 
จาํนวน 3 โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลติสงูสดุรวม 360 เมกะวตัต ์ และไอน้ํากาํลงัการผลติสงูสดุรวม 90 ตนัต่อชัว่โมง      
ตามเงือ่นไขสญัญาทัง้ 3 ฉบบั ระบุวา่จะตอ้งไดร้บัอนุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักลา่ว จากทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ EP 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่ 5/2559 เมือ่วนัที ่ 8 มถุินายน 2559 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ 
EP ครัง้ที ่ 2/2559 เมือ่วนัที ่ 8 สงิหาคม 2559 มมีตอินุมตัใิห ้ EP เขา้ทาํรายการดงักลา่วได ้ โดยมขีอ้มลูทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการทาํสญัญาดงักลา่วขา้งตน้ดงัน้ี.- 

ให ้EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั (“TSR”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจาํนวน 3,099,998 หุน้ 
โดยมมีลูคา่ตามสญัญา 509.42 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ ในบรษิทัดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 และสดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั (“SSUT”) คดิเป็นรอ้ยละ 20 ซึง่ EP จา่ยชาํระคา่หุน้ 
ครบทัง้จาํนวนแลว้ เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2560 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ไดจ้า่ยชาํระเงนิมดัจาํเพือ่ซือ้หุน้แลว้รวมเป็นจาํนวนเงนิ 300 ลา้นบาท 

โรงไฟฟ้า SSUT ไดเ้ริม่จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ ขนาดกาํลงัการผลติสงูสดุรวม 240 เมกะวตัต ์ และไอน้ํา
กาํลงัการผลติสงูสดุรวม 60 ตนัต่อชัว่โมง ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่3 ธนัวาคม 2559 และ
วนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EP ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 และทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ EP 
ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตัใิห ้EP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (“STCE”) 
จาํนวน 78,447,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน และเขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอเพก็ซ ์ เอน็เนอยี ่ โซลชูัน่ 
จาํกดั (“APEX”) จาํนวน 20,602,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 81.25 ของทุนจดทะเบยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เขา้ถอืหุน้
ทางออ้มในบรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จาํกดั (“TAC”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และเพือ่เขา้ถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 
(“PPTC”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 และ SSUT ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ี EP ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ของทัง้ 2 
บรษิทัขา้งตน้ครบถว้นแลว้เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 และวนัที ่26 เมษายน 2560  
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43. ข้อมลูสาํคญัอ่ืน (ต่อ) 

 บริษทัย่อยทางตรง : บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) “EP” (ต่อ) 

 โครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า (ต่อ) 

43.5 โครงการลงทุนในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer - SPP) โดยใชพ้ลงังานความรอ้นรว่ม 
(Co-Generation Combined Power Plant) : (ต่อ) 

 เมือ่วนัที ่ 28 กนัยายน 2560 EP ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ PPTC จากผูถ้อืหุน้เดมิเพิม่เตมิ ในสดัสว่นรอ้ยละ 24.50 ของทุน
จดทะเบยีน ซึง่ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้ดงักลา่วทัง้จาํนวนแลว้  

43.6      โครงการ Xuan Tho กาํลงัการผลติตดิ ตัง้รวม 99.216 เมกะวตัต ์

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่ 7/2561 เมือ่วนัที ่ 19 กนัยายน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั โซลา่ร ์ พาวเวอร ์ 
แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“SPM-TH”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ EP เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ของ Phu Khanh 
Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.2 
เพือ่เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม จาํนวน 2 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลติ
ตดิตัง้รวม 99.216 เมกะวตัต ์ โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามรีะยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้า 20 ปี ใหก้บั Electricity of Vietnam 
(“EVN”) ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า Feed in Tariff หรอื FIT และอนุมตัใิห ้PKS เขา้ทาํสญัญาพฒันาโครงการ (Construction 
Service Agreement) มลูคา่ของสญัญา 306,407.20 ลา้นดงเวยีดนาม (หรอืประมาณ 430.20 ลา้นบาท) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สทิธใินการซือ้ขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ EP ครัง้ที ่8/2561 เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 2561 มมีตอินุมตัใิห ้SPM-TH เขา้ทาํบนัทกึขอ้ตกลง
ลงทุนรว่มกนัในโครงการ PKS กบับรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ ซสิเตม็ส ์ โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) (“CSS”) ตาม
รายละเอยีดทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.1.2 นอกจากน้ียงัอนุมตใิห ้PKS เขา้ทาํสญัญาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า (EPC Contract) โดยมมีลูคา่การก่อสรา้งรวม 77 ลา้นดอลลา่รส์หรฐั (หรอืประมาณ 2,511.34 ลา้นบาท) 

ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งและคาดวา่โครงการจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนมถุินายน 2562 
 

44. การบริหารจดัการทนุ 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเป็น 2.23 : 1 และ 2.44 : 1
ตามลาํดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 1.12 : 1 และ  1.10 : 1  ตามลาํดบั 

 

45. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 

บริษทัฯ : 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 มมีตทิีส่าํคญัดงัน้ี 

45.1 อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 18,961,776 บาท ทีเ่หลอืจากการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โดยจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) 

45.2 อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จา่ยเงนิปันผลจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 
2561 และจากกําไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวน 92.16 ลา้นบาท  

 

46. การอนุมติังบการเงิน 

   งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 
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