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กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับปี 3,698,959 3,699,597             2,591,531             
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 481,091 481,091                364,439                
ดอกเบ้ียรับ -43,600 (43,556)                (64,964)                
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 18,969 18,969                  40,916                  
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน -8,045 (8,045)                  (164,416)               
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ -4,633 (4,633)                  10,366                  
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ -2 (2)                         (20,698)                
ขำดทุนจำกกำรปรับมลูคำ่ยติุธรรมของเงินลงทุนชัว่ครำว 2,386 2,386                    -
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 6,449 6,449                    5,638                    
ภำษีเงินได้ 160,669 160,669                75,581                  

4,312,243             4,312,925             2,838,393             
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ -793,712 (793,712)               85,816                  
ลูกหน้ีอ่ืน 20,344 20,344                  (80,312)                
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -8,228 (8,240)                  (3,376)                  
สินคำ้คงเหลือ -133,771 (133,771)               (67,054)                
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -1,150 (1,150)                  (118,046)               
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -12,483 (12,483)                -
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 203,847 203,847                76,362                  
เจำ้หน้ีอ่ืน 77,969 77,884                  (67,925)                
เจำ้หน้ีและเงินทดรองรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,458 47,426                  (68,883)                
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 62,816 62,816                  6,319                    
จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน -281 (281)                     (1,396)                  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 3,775,052             3,775,605             2,599,898             
จ่ำยภำษีเงินได้ (99,813)                (99,813)                (4,026)                  
ภำษีมลูคำ่เพ่ิมรับคืน 257,442                257,442                -
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,932,681             3,933,234             2,595,872             
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 45,198                  45,154                  57,610                  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (4,773,906)            (4,773,906)            (4,129,520)            
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 13                         13                         118,898                
เงินลงทุนชัว่ครำวลดลง (188,475)               (188,475)               (3,774,563)            
เงินสดจ่ำยล่วงหนำ้คำ่เคร่ืองจกัร (165,594)               (165,594)               (852,860)               
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย - (191,457)               -
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 92                         - -
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (5,082,672)            (5,274,265)            (8,580,435)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่ำย -4 (4)                         (94,798)                
เงินปันผลจ่ำยให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -2,856,000 (2,856,000)            (3,777,000)            
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - (28,726)                
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,887,081             
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (7,415,927)            
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - (2,496,629)            
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 4,000,000 4,000,000             -
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญั - - 17,500,000           
คำ่ใชจ่้ำยในกำรออกหุ้น - - (419,114)               
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 1,143,996             1,143,996             6,154,887             

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวำคม

(พันบาท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

15



บริษัท ทีพไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวำคม
2561 2561 2560

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
    ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน (5,995)                  (197,035)               170,324                
ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำร
    เทียบเท่ำเงินสด (2)                         (2)                         (25)                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,997)                  (197,037)               170,299                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 456,161                456,161                285,862                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 450,164                259,124                456,161                

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจำ้หน้ีอ่ืนคำ่ซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ 1,430,960 1,430,960             2,800,429             
เงินจ่ำยล่วงหนำ้คำ่อำคำรและอุปกรณ์ 106,953 106,953                103,285                

(พันบาท)
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