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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                  
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และ                 
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ              
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ          
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12 บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า                                                       
ในต่างประเทศ โดยตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าประกอบดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน
ทางตรงอ่ืนๆและตน้ทุนการกูย้มืเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามียอดคงเหลือเป็นจ านวนเงินรวม 1,690 ลา้นบาท รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีจ านวนเงินเป็น
สาระส าคญัในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูง ในการพิจารณาและบนัทึก
รับรู้ตน้ทุนโครงการดงักล่าว รวมถึงการรับรู้ตน้ทุนการกูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญัต่อการบนัทึกรับรู้ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ขา้พเจา้ไดค้วบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดรั้บเอกสารการตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือและการจ่ายช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  

• การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีส าหรับรายการท่ีเพิ่มขึ้นระหวา่งปีโดยการสุ่มตวัอยา่งทดสอบ 

• การทดสอบการค านวณและการบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  

• การตรวจสอบวา่ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตามมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน  

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า          
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน    
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด              
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

สิริกร  เพลินพิศศิริ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 1,364,333,687       915,457,307          445,830,775          78,932,699            

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 8 152,261,974          283,149,094          54,659                   95,654,411            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 429,675,513          360,392,040          270,875,961          221,036,485          

สินคา้คงเหลือ 345,131                 -                            -                            -                            

ลูกหน้ีสรรพากร 208,002,490          -                            -                            -                            

รายไดค้า่ก่อสร้างท่ียงัไมเ่รียกช าระ 886,870                 -                            -                            -                            

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 8,960,220              -                            22,868,664            426,856,783          

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 5,300,000              -                            -                            -                            

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10,703,734            29,809,819            -                            2,202,123              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,180,469,619       1,588,808,260       739,630,059          824,682,501          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 10 715,749,388          159,037,379          370,623,588          17,158,042            

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 18,139,580            17,411,891            -                            -                            

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

   สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                            -                            2,865,519,852       2,649,597,067       

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 14 32,086,947            -                            -                            -                            

เงินลงทนุระยะยาวสุทธิ -                            26,040,947            -                            -                            

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                            2,843,986,059       2,486,055,120       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 10,593,941,737     9,722,103,991       634,710                 791,280                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 766,489,330          -                            -                            -                            

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 1,048,217,395       1,045,829,832       12,852                   31,102                   

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ -                            119,062,238          -                            -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 24 5,445,483              968,806                 627,416                 436,781                 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 743,491,321          365,863,367          -                            -                            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,923,561,181     11,456,318,451     6,081,404,477       5,154,069,392       

รวมสินทรัพย์ 16,104,030,800     13,045,126,711     6,821,034,536       5,978,751,893       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 251,034,000          361,770,026          251,034,000          361,770,026          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 15 117,143,886          208,658,232          40,875,299            41,512,922            

รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ 557,001                 -                            -                            -                            

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 5,549,654              6,293,579              -                            -                            

คา่หุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย 9,259,301              9,280,570              -                            -                            

คา่หุ้นคา้งจ่ายจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย -                            71,414,265            -                            -                            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                            12,061,600            -                            -                            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                            -                            101,057,277          103,145,175          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 29,848,998            225,531                 -                            -                            
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 18 1,138,818,819       686,088,914          343,184,486          343,159,923          

หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 19 289,972                 -                            -                            -                            

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 10,644,396            12,074,925            315,000                 315,000                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,563,146,027       1,367,867,642       736,466,062          849,903,046          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

  ช าระภายในหน่ึงปี 20 582,811,363          917,226                 -                            -                            

หุ้นกูร้ะยะยาว 17 793,903,674          -                            793,903,674          -                            

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

  ช าระภายในหน่ึงปี 18 8,386,928,145       7,666,372,460       1,051,360,917       1,308,229,764       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 24 21,493,150            3,961,859              -                            -                            

หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 19 201,583,605          -                            -                            -                            

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 12,171,928            9,021,411              3,137,075              2,183,906              

ผลขาดทนุท่ีเกินกว่าเงินลงทนุซ่ึงบนัทึกโดย

   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                            31,065,355            41,411,734            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 9,998,891,865       7,680,272,956       1,879,467,021       1,351,825,404       

รวมหนีสิ้น 11,562,037,892     9,048,140,598       2,615,933,083       2,201,728,450       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 922,000,000          922,000,000          922,000,000          922,000,000          

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้

      หุ้นสามญั 922,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 922,000,000          922,000,000          922,000,000          922,000,000          

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,511,209,678       1,511,209,678       1,511,209,678       1,511,209,678       

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 33,098,414            33,098,414            33,098,414            33,098,414            

ก าไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 92,200,000            92,200,000            92,200,000            92,200,000            

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,036,245,692       1,402,274,314       2,036,245,692       1,402,274,314       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (389,652,331)         (183,758,963)         (389,652,331)         (183,758,963)         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,205,101,453       3,777,023,443       4,205,101,453       3,777,023,443       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 336,891,455          219,962,670          -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,541,992,908       3,996,986,113       4,205,101,453       3,777,023,443       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,104,030,800     13,045,126,711     6,821,034,536       5,978,751,893       

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 7 1,275,000,821     870,543,374        -                             -                           
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 560,466,595        591,159,335        -                             -                           
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 21,489,197          -                           -                             -                           
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 7 3,538,605            11,903,005          -                             -                           
รายไดค้า่บริหาร 7 10,037,039          -                           29,000,000            29,000,000          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 47,186,132          -                           16,904,386            -                           
รายไดอ่ื้น 7 15,381,967          7,382,990            12,118                   434,589               
รวมรายได้ 1,933,100,356     1,480,988,704     45,916,504            29,434,589          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขาย 23 664,234,833        465,688,852        -                             -                           
ตน้ทุนก่อสร้าง 23 2,507,243            10,100,199          -                             -                           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           68,523,123          -                             4,303,594            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 23 193,466,500        170,649,945        71,577,598            50,089,394          
รวมค่าใช้จ่าย 860,208,576        714,962,119        71,577,598            54,392,988          
ก าไรจากการด าเนินงาน 1,072,891,780     766,026,585        (25,661,094)           (24,958,399)         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                           -                           747,023,749          549,630,526        
รายไดท้างการเงิน 7 2,351,376            4,567,176            107,561,856          92,357,688          
ตน้ทุนทางการเงิน 7 (287,322,039)       (201,641,427)       (92,821,423)           (71,570,831)         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 787,921,117        568,952,334        736,103,088          545,458,984        
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 (22,520,244)         (12,333,711)         190,634                 217,558               
ก าไรส าหรับปี 765,400,873        556,618,623        736,293,722          545,676,542        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,047,990)           (163,752,842)       (8,464,523)             (101,983,914)       
ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  - สุทธิจากภาษีเงินได้ (34,651,494)         -                           (34,651,494)           -                           
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           (136,691)              -                             (136,691)              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (35,699,484)         (163,889,533)       (43,116,017)           (102,120,605)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 729,701,389        392,729,090        693,177,705          443,555,937        

การแบ่งปันก าไร:
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 736,293,722        545,676,542        736,293,722          545,676,542        
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 29,107,151          10,942,081          -                             -                           

765,400,873        556,618,623        736,293,722          545,676,542        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 693,177,705        443,555,937        693,177,705          443,555,937        
   ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 36,523,684          (50,826,847)         -                             -                           

729,701,389        392,729,090        693,177,705          443,555,937        

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 26
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.80                     0.59                     0.80                       0.59                     
   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 922,000,000        922,000,000        922,000,000          922,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน

จากการรวมธุรกิจ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างการแปลง ผลขาดทุนจากการ ส ารองส าหรับการ รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ภายใตก้าร ส ารอง ค่างบการเงินท่ีเป็น ประมาณการตามหลกั ป้องกนัความเส่ียงใน องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ก าไรสะสม เงินตราต่างประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภยั กระแสเงินสด ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 922,000,000           1,511,209,678     33,098,414         64,814,985         1,084,056,548    (81,311,591)              (326,767)                       -                                (81,638,358)            3,533,541,267         324,604,861           3,858,146,128         

ก าไรส าหรับปี -                             -                          -                         -                         545,676,542       -                                -                                   -                                -                             545,676,542           10,942,081             556,618,623           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                          -                         -                         -                         (101,983,914)            (136,691)                       -                                (102,120,605)          (102,120,605)          (61,768,928)            (163,889,533)          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                          -                         -                         545,676,542       (101,983,914)            (136,691)                       -                                (102,120,605)          443,555,937           (50,826,847)            392,729,090           

ส ารองตามกฎหมาย 21 -                             -                          -                         27,385,015         (27,385,015)        -                                -                                   -                                -                             -                             -                             -                             

เงินปันผลจ่าย 22 -                             -                          -                         -                         (200,073,761)      -                                -                                   -                                -                             (200,073,761)          -                             (200,073,761)          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน
   จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                          -                         -                         -                         -                                -                                   -                                -                             -                             19,381,081             19,381,081             

การลดทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                          -                         -                         -                         -                                -                                   -                                -                             -                             (73,196,425)            (73,196,425)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 922,000,000           1,511,209,678     33,098,414         92,200,000         1,402,274,314    (183,295,505)            (463,458)                       -                                (183,758,963)          3,777,023,443         219,962,670           3,996,986,113         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 922,000,000           1,511,209,678     33,098,414         92,200,000         1,402,274,314    (183,295,505)            (463,458)                       -                                (183,758,963)          3,777,023,443         219,962,670           3,996,986,113         
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                             -                          -                         -                         (902,905)            -                                -                                   (162,777,351)             (162,777,351)          (163,680,256)          -                             (163,680,256)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

   - หลงัการปรับปรุง 922,000,000           1,511,209,678     33,098,414         92,200,000         1,401,371,409    (183,295,505)            (463,458)                       (162,777,351)             (346,536,314)          3,613,343,187         219,962,670           3,833,305,857         

ก าไรส าหรับปี -                             -                          -                         -                         736,293,722       -                                -                                   -                                -                             736,293,722           29,107,151             765,400,873           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                          -                         -                         -                         (8,464,523)                -                                   (34,651,494)               (43,116,017)            (43,116,017)            7,416,533               (35,699,484)            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                          -                         -                         736,293,722       (8,464,523)                -                                   (34,651,494)               (43,116,017)            693,177,705           36,523,684             729,701,389           

เงินปันผลจ่าย 22 -                             -                          -                         -                         (101,419,439)      -                                -                                   -                                -                             (101,419,439)          (2,305,004)              (103,724,443)          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน
   จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                          -                         -                         -                         -                                -                                   -                                -                             -                             82,710,105             82,710,105             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 922,000,000           1,511,209,678     33,098,414         92,200,000         2,036,245,692    (191,760,028)            (463,458)                       (197,428,845)             (389,652,331)          4,205,101,453         336,891,455           4,541,992,908         

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน ผลต่างการแปลงค่า ผลก าไร (ขาดทุน) จาก ส ารองส าหรับการ

ทุนเรือนหุน้ จากการรวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ งบการเงินท่ีเป็น การประมาณการตาม ป้องกนัความเส่ียง รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  การควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินตราต่างประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั กระแสเงินสด ของส่วนของผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 922,000,000                1,511,209,678             33,098,414                  64,814,985                  1,084,056,548             (81,311,591)                 (326,767)                      -                           (81,638,358)                 3,533,541,267             

ก าไรส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  545,676,542                -                                  -                                  -                           -                                  545,676,542                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (101,983,914)               (136,691)                      -                           (102,120,605)               (102,120,605)               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  545,676,542                (101,983,914)               (136,691)                      -                           (102,120,605)               443,555,937                

ส ารองตามกฏหมาย 21 -                                  -                                  -                                  27,385,015                  (27,385,015)                 -                                  -                                  -                           -                                  -                                  

เงินปันผลจ่าย -                                  -                                  -                                  -                                  (200,073,761)               -                                  -                                  -                           -                                  (200,073,761)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 922,000,000                1,511,209,678             33,098,414                  92,200,000                  1,402,274,314             (183,295,505)               (463,458)                      -                           (183,758,963)               3,777,023,443             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 922,000,000                1,511,209,678             33,098,414                  92,200,000                  1,402,274,314             (183,295,505)               (463,458)                      -                           (183,758,963)               3,777,023,443             
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                                  -                                  -                                  -                                  (902,905)                      -                                  -                                  (162,777,351)        (162,777,351)               (163,680,256)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 922,000,000                1,511,209,678             33,098,414                  92,200,000                  1,401,371,409             (183,295,505)               (463,458)                      (162,777,351)        (346,536,314)               3,613,343,187             

   - หลงัการปรับปรุง

ก าไรส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  736,293,722                -                                  -                                  -                           -                                  736,293,722                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (8,464,523)                   -                                  (34,651,494)          (43,116,017)                 (43,116,017)                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  736,293,722                (8,464,523)                   -                                  (34,651,494)          (43,116,017)                 693,177,705                

เงินปันผลจ่าย 22 -                                  -                                  -                                  -                                  (101,419,439)               -                                  -                                  -                           -                                  (101,419,439)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 922,000,000                1,511,209,678             33,098,414                  92,200,000                  2,036,245,692             (191,760,028)               (463,458)                      (197,428,845)        (389,652,331)               4,205,101,453             

(0)                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 787,921,117        568,952,334           736,103,088           545,458,984                 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 497,131,681        317,458,095           246,163                  241,409                        
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทนุระยะยาว -                           619,708                  -                             -                                    
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,991,848            94,941                    -                             -                                    
   ส ารองหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,609,580            2,265,410               953,171                  1,087,788                     
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                             (747,023,749)         (549,630,526)                
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกแปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (38,529,559)         3,700,189               (11,456,405)           -                                    
   (ก าไร) ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าหน้ีสิน
      ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (612,933)              -                             -                             -                                    
   รายไดท้างการเงิน (2,351,376)           (4,567,176)             (107,561,856)         (92,357,688)                  
   ตน้ทนุทางการเงิน 287,322,038        201,641,427           92,821,423             71,570,831                   
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,539,482,396     1,090,164,928        (35,918,165)           (23,629,202)                  
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (72,001,845)         50,459,399             (5,904,877)             5,815,003                     
   รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ (886,870)              32,011,994             -                             -                                    
   สินคา้คงเหลือ (345,131)              -                             -                             -                                    
   สินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,106,085          (19,728,432)           2,202,124               (2,202,123)                    
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร (209,012,731)       63,608,521             -                             767,922                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 123,561,348        (91,785,523)           -                             -                                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,107,227          (45,335,561)           (5,336,112)             3,958,279                     
   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 557,001               -                             -                             -                                    
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (743,925)              974,954                  -                             -                                    
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,430,521)           403,311                  -                             (840,000)                       
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,540,935            1,595,067               -                             -                                    
   เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,431,933,969     1,082,368,658        (44,957,030)           (16,130,121)                  
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,840,627)           (13,104,982)           (660,193)                (1,243,467)                    
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,427,093,342     1,069,263,676        (45,617,223)           (17,373,588)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 130,887,120        155,772,512           95,599,752             139,416,335                 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว (556,712,009)       (62,304,035)           (364,018,946)         (17,148,015)                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (5,300,000)           -                             -                             -                                    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (6,046,000)           -                             -                             -                                    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,960,220)           -                             (59,476,979)           (318,494,101)                
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                             262,750,972           (554,518,721)                
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                             (528,549,648)         (691,099,621)                
เงินลงทนุระยะยาว -                           (9,582,000)             -                             -                                    
เงินจ่ายช าระค่าหุน้ลดทนุของบริษทัยอ่ย (71,374,000)         -                             -                             -                                    
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                             700,499,805           219,999,951                 
ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย -                           (108,223,081)         -                             -                                    
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง (125,277,425)       (247,916,786)         -                             -                                    
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง (523,627,834)       -                             -                             -                                    
สิทธิการใชสิ้นทรัพยต์ามสญัญาเช่า (39,604,539)         -                             -                             -                                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (966,038,371)       (2,081,603,746)      (71,342)                  (10,457)                         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,189,304)           (173,290,083)         -                             -                                    
เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 2,179,672            115,260,366           -                             -                                    
ดอกเบ้ียรับ 2,351,376            4,567,176               64,520,078             1,346,665                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,169,711,534)    (2,407,319,677)      171,253,692           (1,220,507,964)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 563,562,137        361,770,026           563,562,137           361,770,026                 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร (667,729,649)       -                             (667,729,649)         -                                    
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                             (2,087,898)             (2,950,000)                    
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (12,107,900)         -                             -                             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                           12,061,600             -                             -                                    
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (28,154,748)         (116,044)                -                             -                                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,634,487,651     1,771,470,073        88,300,000             868,000,000                 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (786,042,456)       (515,443,166)         (348,000,000)         -                                    
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 800,000,000        -                             800,000,000           -                                    
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการเสนอออกหุน้กู้ (6,401,440)           -                             (6,401,440)             -                                    
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
  ของบริษทัยอ่ย 82,710,104          19,381,081             -                             -                                    
จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมธนาคาร (292,158,673)       (258,169,333)         (84,962,104)           (66,743,460)                  
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (101,419,439)       (200,073,761)         (101,419,439)         (200,073,761)                
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2,305,004)           -                             -                             -                                    
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,184,440,583     1,190,880,476        241,261,607           960,002,805                 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 7,053,989            (62,497,110)           -                             -                                    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 448,876,380        (209,672,635)         366,898,076           (277,878,747)                
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 915,457,307        1,125,129,942        78,932,699             356,811,446                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1,364,333,687     915,457,307           445,830,775           78,932,699                   

-                           -                             -                             -                                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแทน 2,166,412            764,691                  -                             -                                    
   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทนุของอาคารและอุปกรณ์ 53,717,908          74,292,186             -                             -                                    
   ค่าหุน้คา้งจ่ายจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย -                       71,414,265             -                             -                                    
   เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -                           1,258,801               -                             -                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ                  
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีผูถื้อหุ้น          
รายใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทั้งโดยตรงใน
นามบุคคลและถือหุ้นผ่านบริษทั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน การให้ค  าปรึกษาและให้บริการ
ส าหรับกิจการพลังงานกับบริษัทในเครือ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯตั้ งอยู่ เลขท่ี  325/14               
ถนนหลานหลวง แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดั งกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี             
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนและให้ค าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั ลงทุนและให้ค าปรึกษา ไทย 100 100 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั                  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั                           ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 90 80 
กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและให้ค าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Surge Energy Corporation Limited  ลงทุนและให้ค าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและให้ค าปรึกษา ฮ่องกง 100 100 
บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 
ลงทุนและให้ค าปรึกษา สิงคโปร์ 100 100 

บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและให้ค าปรึกษา ญี่ปุ่ น 100 100 
SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่ น 87 87 
GK GSSE  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่ น 90 90 
Zouen Energy GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่ น 100 100 
Ashita Power 1 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่ น 100 100 
Ashita Power 2 GK ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่ น 100 100 
Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 75 75 
Truong Thanh Quang Ngai Power and 

High Technology JSC. 
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า เวียดนาม 87 80 

Sea Sun Energy Partners Pte, Ltd. ลงทุนและให้ค าปรึกษา สิงคโปร์ 90 84 
PT Sea Sun Energi ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อินโดนีเซีย 90 84 

(ก) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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(ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษัทย่อยส่วนท่ีไม่เป็นของบริษัทฯ  และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.2.1 การลงทุนเพิ่มของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้มในระหวา่งปี 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
บริษทั จ านวนเงินท่ีลงทุน 

 สกุลเงิน 2563 2562 
Ashita Power 1 GK เยน 274.0 135.0 
Ashita Power 2 GK เยน 2.9 2.0 
GK GSSE  เยน 234.3 478.9 
Sea Sun Energy Partners Ptd.,Ltd ดอลล่าร์สหรัฐ 4.0 0.5 
PT Sea Sun Energi ดอลล่าร์สหรัฐ - 0.2 
Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC. 
 

ดองเวียดนาม 
 

149,291.8 
 

- 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจัดประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ
จดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
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- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้าน
เครดิตเกิดขึ้นจริง  

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนหรือรับรู้ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้นส าหรับตราสารอนุพันธ์ท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
มาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียง - กลุ่มบริษทัถือวา่ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงทั้งหมดของ
กลุ่มบริษัทท่ีมีอยู่เดิมก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานฉบบัน้ี ยงัคงมีความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงต่อไปได ้ส าหรับ
ตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงเพื่อการป้องกันความเส่ียงใน
กระแสเงินสด กลุ่มบริษทัจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงักล่าวใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยก าไรและขาดทุนดงักล่าวจะถูกโอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุน
หรือรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน          
ในภายหลงั 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็น
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัเป็น
คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ต้องการของตลาด การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการด้อยค่าของ
สินทรัพย ์

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย์
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ใน
การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติั
ตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับทุกเร่ือง ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คย
ถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
   ผลกระทบจาก  
  

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน          

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพย์      
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน      
เงินลงทุนระยะยาว  26,041 (26,041) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  - 26,041 - 26,041 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  9,722,104 - (1,418) 9,720,686 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  1,045,830 - (5,160) 1,040,670 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  - - 796,613 796,613 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  119,062 - (119,062) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  969 4,850 - 5,819 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนีสิ้นหมุนเวยีน      
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
226 - 28,736 28,962 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอื่น  - 903 - 903 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
917 - 642,237 643,154 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  - 167,627 - 167,627 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก) 1,402,274 (903) - 1,401,371 
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุ้น       

-  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  ข) - (162,777) - (162,777) 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการรายงาน            

ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  2,486,055 (163,680) 2,322,375 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก) 1,402,274 (903) 1,401,371 
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุ้น                      

-  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการ              
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  ข) - (162,777) (162,777) 

ก) การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
ข) การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ภายใตก้ารป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัได้จดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน ยกเวน้    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงมีการจดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนและวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงจัดประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม โดยมีมูลค่ายติุธรรมเป็นผลขาดทุนเท่ากบั 168.5 ลา้นบาท 

4.2 สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 



 

9 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 857,778 840 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (840) (840) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (185,965) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 670,973 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 1,143 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 672,116 - 

อตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.74 - 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 28,962 - 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 643,154 - 

 672,116 - 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ตามปริมาณไฟฟ้าท่ีส่งมอบด้วยอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้ารับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่ากลุ่มบริษทัจะไดรั้บ
เงินอุดหนุนนั้น และกลุ่มบริษทัจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไว ้  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงิน
อุดหนุนนั้นและกลุ่มบริษทัสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได ้เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได้
จะรับรู้เป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าใช้จ่ายรายการใดจะรับรู้เป็น
รายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ี
ไดรั้บชดเชย  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไดร้วมเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนเน่ืองจากมี
เง่ือนไขตอ้งปฏิบติัตามสัญญาและเม่ือไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาแลว้ เงินอุดหนุนดงักล่าวแสดงหกัจาก
มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 
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 ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ค่าบริหาร 

รายไดค้่าบริหารรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายได้จากสัญญาก่อสร้างตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงาน
ก่อสร้างท่ีท าเสร็จค านวณโดยการส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าจริงกบังานก่อสร้างทั้งหมดตาม
สัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ” 
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้มากกว่ามูลค่างานจะแสดงไวเ้ป็น 
“รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 

 รายได้ดอกเบี้ย  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน
ภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทั มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ต้นทุนการก่อสร้าง 

ตน้ทุนการก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนค่าวสัดุและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงค านวณตามส่วนของงานท่ี
ท าเสร็จ สัญญาท่ีมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงมากกว่าจ านวนท่ีควรถือเป็นตน้ทุนในการให้บริการตาม
ส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จแต่ยงัไม่มีการเรียกช าระเงินและตน้ทุนของสัญญาท่ียงัไม่เร่ิมรับรู้รายไดจ้ะแสดงไว้
เป็น “งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาท่ีมี
ตน้ทุนในการให้บริการจากการค านวณตามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จมากกว่าตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงจะ
แสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมท่ีถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง บนัทึกตามเกณฑ์
คงคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี            
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้

5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

5.4 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 

ตน้ทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้านไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย วสัดุ
และอุปกรณ์ ตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าบริหารจดัการโครงการ ค่าท่ีปรึกษา ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่าย
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเกิดขึ้นในระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

5.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ       
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20, 25 ปี 
อาคารส านกังานและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า 12, 20, 25 ปี 
ระบบหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 25, 30 ปี 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่ 12, 20, 25 ปี 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่ง 3, 5, 10, 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ี ดิน                 
งานระหวา่งก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น
เกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ค่าสิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 12, 25 ปี 
ระบบส่ือสารและจ าหน่ายไฟฟ้าภายนอก 20, 25 ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3, 5 ปี 

5.8 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุน  โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน 20, 25 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น 
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อายสุัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือก
ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากว่าหาก
บริษทัฯคาดวา่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัส้ินสุดของสัญญา  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ            
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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5.10 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้นโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้
แปลงค่าตามสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้นโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานในตา่งประเทศ 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของหน่วยงานใน
ต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการหรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย
ส าหรับปี ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดง
เป็นรายการผลต่างการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินให้กู ้ยืมหรือเงินกู้ยืมกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดังกล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล้ ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดง
เป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการรับหรือช าระเงินกูย้มืนั้น 

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ
ดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละ
ค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพ
ตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณา
อยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ัก
ดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.13 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.14 ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพยีงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ย
ค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน) 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึง ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการ
เงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนัยส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้
ดังนั้ น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ี
การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  



 

20 

 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้ นส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนระยะยาวแสดงในราคาทุนสุทธิค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

5.16 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน และอตัราดอกเบ้ีย ตามล าดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการก าหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสดท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรม
มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรา
สารอนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน หรือหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน 

 การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของรายการ
หน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีแลว้ 

ณ วนัท่ีเร่ิมก าหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัตอ้งมีการก าหนดและจดัท าเอกสาร
อย่างเป็นทางการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงในการด าเนินการป้องกนัความเส่ียง 
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รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซ่ึงได้จดัท าตั้งแต่วนัเร่ิมตน้การป้องกันความเส่ียงและได้ปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวถึง เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ลกัษณะของความเส่ียง
ท่ีจะป้องกนั และวิธีท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 
ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีก าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียง  

ความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงจะเข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเส่ียง เม่ือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 

-   มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน       
ความเส่ียง  

- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ได้เป็นปัจจยัส าคัญในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็นผลมาจาก
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนั้น 

- อตัราส่วนการป้องกันความเส่ียงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวค านวณจาก
ปริมาณของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการท าการป้องกนัความเส่ียงจริง และปริมาณของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเส่ียงจริง 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ส าหรับการบญัชีป้องกัน
ความเส่ียง ดงัน้ี  

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ารอง
ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดซ่ึงรวมอยู่ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และรับรู้
ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงให้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสะสมของรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียง แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 

การรับรู้รายการในภายหลังของส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ ใน
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นขึ้ นอยู่กับลักษณะของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงอ้างอิง 
กล่าวคือ ในกรณีท่ีรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงไดถู้กรับรู้เป็นรายการท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงินใน
เวลาต่อมา กิจการจะโอนส ารองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนเร่ิมแรกหรือ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดั
ประเภทรายการใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสดในกรณีอ่ืน ๆ กิจการจะโอนส ารองท่ีสะสมอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงส่งผลกระทบต่อ
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 
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เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดไดย้ติุลง ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงิน
สดท่ีสะสมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกโอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีในกรณีท่ีกระแสเงินสด
ของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงไม่คาดวา่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปและถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภท
รายการใหม่ หากกิจการคาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกันความเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดขึ้นอยู ่
ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมไวจ้ะยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป 
โดยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในงวดเดียวกบัท่ีมีการรับรู้รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้จ านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากหรือจ่ายให้แก่คู่สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เม่ือไดมี้การใชส้ัญญา
ดงักล่าวแลว้ในงบก าไรขาดทุน และไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินตามสัญญา และมูลค่ายุติธรรมของสัญญา ไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี ถืออยู่  ณ  วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ                         
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริห ารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและเงินให้กู้ยืม 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้มื ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย  
โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้อง
กลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้ งน้ี  ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญา
ของลูกหน้ีท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ 
และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของสมมติฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินและการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิม่ 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบัผูบ้ริหารส าคญั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญัและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
รายไดค้่าบริการ - - 29,000,000 29,000,000 อตัราตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 106,792,180 91,025,277 อตัราดอกเบ้ีย                        

ร้อยละ 3.19 - 5.69 
ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - 700,499,805 219,999,951  
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย - - 2,031,550 2,082,443 อตัราดอกเบ้ีย                  

ร้อยละ 2 ต่อปี  
ค่าบริการจ่าย - - 10,200,000 10,200,000 อตัราตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 7,671,162 6,417,230 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - 272,844 - - อตัราตามสัญญา 
ค่าเช่าและคา่บริการจ่าย 947,490 718,571 396,000 384,164 อตัราตามสัญญา 
ซ้ือโปรแกรมพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

- 503,500 - - อตัราตามสัญญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 4,892,443 4,892,443 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,491,256 1,133,527 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,491,256 1,133,527 4,892,443 4,892,443 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย  - - 241,316,201 198,274,423 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 241,316,201 198,274,423 

     
เงินทดรองจ่ายซ้ือสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,738,554 - - - 

รวมเงินทดรองจ่ายซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,738,554 - - - 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย  - - 5,457,000 5,457,000 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,089 15,089 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,089 15,089 5,457,000 5,457,000 

     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 24,858,125 22,888,677 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24,858,125 22,888,677 

     
ค่าเช่าค้างจ่าย - บุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 15)     

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,970 30,000 30,000 30,000 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,970 30,000 30,000 30,000 

 สัญญาบริหาร 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าบริหารกบับริษทัยอ่ยสองแห่ง ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายช าระค่าบริหารตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาค่าบริหารกบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งจ่ายช าระค่าบริหารตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 
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 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหลายสัญญากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงมีอายสุัญญา 25 ปี 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company - 8,960,220 - 8,960,220 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ                
บริษทัยอ่ย     

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 19,730,855 - (5,822,411) 13,908,444 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 78,631,827 - (78,631,827) - 
Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC. 328,494,101 - (328,494,101) - 
Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company - 8,960,220 - 8,960,220 
รวมเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 426,856,783 8,960,220 (412,948,339) 22,868,664 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทัยอ่ย     

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  83,622,867 - (83,622,867) - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 2,473,474,200 489,164,797 (164,119,145) 2,798,519,852 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 25,500,000 - (5,500,000) 20,000,000 
บริษทั เสริมสร้าง อนิฟินิท จ ากดั 67,000,000 - (20,000,000) 47,000,000 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาวแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,649,597,067 489,164,797 (273,242,012) 2,865,519,852 
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บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.30 - 
3.51 ต่อปี ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช าระเงินใหกู้ย้ืมครบทั้งจ านวนแลว้ในเดือนสิงหาคม 2563 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้มืเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 
2570 - 2573 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.19 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2574 โดย           
มีอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.19 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2572 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 3.19 - 3.51 ต่อปี 

บริษทัฯได้ท าสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษทั Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology JSC.             
มีก าหนดช าระคืนภายในปี 2563 โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อตัรา LIBOR 6 M บวกอตัราส่วนเพิ่มต่อปี 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้กูย้มืกบับริษทั Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company มีก าหนดช าระ
คืนภายในปี 2564  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2562 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับริษทัยอ่ย     
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 19,730,855 - - 19,730,855 
บริษทั เสริมสร้าง อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 88,631,827 - (10,000,000) 78,631,827 
Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC. - 328,494,101 - 328,494,101 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108,362,682 328,494,101 (10,000,000) 426,856,783 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับริษทัยอ่ย     
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั  11,122,867 72,500,000 - 83,622,867 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 1,970,474,200 503,000,000 - 2,473,474,200 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 5,500,000 20,000,000 - 25,500,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 107,981,279 2,018,721 (43,000,000) 67,000,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,095,078,346 597,518,721 (43,000,000) 2,649,597,067 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2563 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 75,890,108 - (500,000) 75,390,108 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  11,228,772 - (330,000) 10,898,772 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั 2,509,737 - (330,000) 2,179,737 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 2,582,927 - (330,000) 2,252,927 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 1,784,784 - (330,000) 1,454,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 9,148,847 - (267,898) 8,880,949 
รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,145,175 - (2,087,898) 101,057,277 

 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 
 1 มกราคม 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 76,990,108 - (1,100,000) 75,890,108 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั  11,598,772 - (370,000) 11,228,772 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ล พาวเวอร์ จ ากดั 2,879,737 - (370,000) 2,509,737 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 2,952,927 - (370,000) 2,582,927 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 2,154,784 - (370,000) 1,784,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 9,518,847 - (370,000) 9,148,847 
รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106,095,175 - (2,950,000) 103,145,175 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,852,673 20,360,482 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 935,233 1,067,316 
รวม 22,787,906 21,427,798 

การค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯเป็นผู ้ค  ้ าประกันวงเงินกู้ยืมให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 18 (ค) และ (ซ) 
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8.       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 267,225 282,813 6,597 8,723 
เงินฝากระหว่างทาง 651,353 1,184,709 - - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 352,220,757 247,789,827 866,004 116,121 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 1,011,194,352 666,199,958 444,958,174 78,807,855 
รวม 1,364,333,687 915,457,307 445,830,775 78,932,699 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ได้น าบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 141.9 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อย: 280.1 ลา้นบาท) ไปจ าน าเพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือเงินกู้
ระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 โดยบริษทัย่อยฯสามารถเบิกถอนเงินฝาก
ธนาคารดงักล่าวเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้ 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จ านวน 0.05 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 95.7 ลา้นบาท) ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 18 โดยบริษทัฯสามารถเบิกใช้เงินจากบญัชีไดต้อ้งไดรั้บอนุญาต
จากธนาคาร 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 124.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 187.5 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้หกู้ ้เพื่อ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อย ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ี
ก าหนด โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวถูกกนัไวเ้พื่อใชส้ าหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีจะครบ
ก าหนดช าระภายใน 6 เดือน 

บริษัทย่อยในประเทศมองโกเลียมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จ านวน 0.9 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณจ านวน 27.7 ล้านบาทท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม             
ระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งท าการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว 
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9.       ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัที่ถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,491,356 1,133,527 4,892,443 4,892,443 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,491,356 1,133,527 4,892,443 4,892,443 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัที่ถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 276,665,817 229,905,858 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,697,319 29,297 - - 
 6 - 12 เดือน - 71,223 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 71,223 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 278,434,359 230,006,378 - - 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 241,316,201 198,274,423 

รวมลูกหน้ีอืน่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 241,316,201 198,274,423 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินจา่ยล่วงหนา้อื่น 35,171,420 12,308,919 20,853,781 14,295,309 
ภาษีซ้ือรอคืน 104,478,461 113,648,577 3,813,536 3,558,510 
ลูกหน้ีอื่น 10,099,917 3,294,639 - 15,800 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 149,749,798 129,252,135 24,667,317 17,869,619 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 429,675,513 360,392,040 270,875,961 221,036,485 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 101.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2562: 17.2 ลา้นบาท) ซ่ึงได้วางไวเ้ป็นหลกัประกันส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 18 (ข) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากประจ าจ านวน 9 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณ 268.8 ลา้นบาท ซ่ึงวางไวเ้พื่อค ้าประกนัตามสัญญาส าหรับการออกหนงัสือค ้าประกนัตามสัญญา
ก่อสร้างตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.6 

บริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหน่ึง ไดจ้ าน าและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซ่ึงมียอด
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 3.2 ลา้นบาท ซ่ึงไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงิน
กูย้มืระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 18 (ค) 
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บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์ านวน 910.6 ลา้นเยน หรือประมาณจ านวน  
264.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 514.2 ลา้นเยน หรือประมาณ 141.9 ลา้นบาท) ท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้
ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร โดยบริษทัย่อยต้องท าการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใช้              
เงินฝากดงักล่าว   

บริษัทย่อยในประเทศมองโกเลียมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จ านวน 2.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณจ านวน 77.2 ล้านบาทท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม             
ระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งท าการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                       
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,816,037 1,944,731 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 100 100 131,312 131,312 131,312 131,312 97,354 95,974 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                              100 100 810,000 810,000 810,000 810,000 150,894 212,954 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 32,500 20,000 32,500 20,000 - - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 11,810 11,932 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 63,214 62,470 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,320 2,615 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 100 100 108,400 98,000 108,400 98,000 103,382 80,072 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,451 2,723 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,386 9,548 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 1,584 1,873 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 6,000 5,500 6,000 5,500 45 - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 90 80 621,268 62,800 557,864 62,800 585,509 61,163 

รวม       2,843,986 2,486,055 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีผลขาดทุนสะสมเกิน
ทุนซ่ึงแสดงภายใต้หัวขอ้ “ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั สัดส่วนการลงทุน ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน มลูค่าบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบันทึก                       
โดยวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  
      

บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั 100 100 32,500 20,000 32,500 20,000 (31,065) (41,301) 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 100 100 6,000 5,500 6,000 5,500 - (111) 

รวมผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ   (31,065) (41,412) 
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บริษทัฯไดน้ าเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 63.2 
ลา้นบาท ไปจ าน าเพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 (ค) 

11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 598,699 626,394 6,260 - 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,380 329 - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 127,735 (74,660) (70,668) (103,216) 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั (2,612) (16,138) 348 1,397 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จ ากดั (122) (114) - - 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 11,243 12,721 - - 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จ ากดั (296) (289) - - 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จ ากดั 13,813 3,791 - - 
บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จ ากดั (273) (277) - - 
บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จ ากดั (162) (156) - - 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จ ากดั (289) (282) - - 
บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั (344) (355) - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. (1,748) (1,334) 20,944 (302) 

รวม 747,024 549,630 (43,116) (102,121) 

11.3 เงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 690,000 220,000 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จ ากดั 10,500 - 
รวม 700,500 220,000 
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11.4 การเรียกช าระค่าหุ้นและการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

11.4.1 ในระหว่างปี บริษทัเสริมสร้าง อินฟินิท จ ากัด ได้เรียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 
10.4 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ยอยรับช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

11.4.2 ในระหว่างปี บริษทัทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 
0.5 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ยอยรับช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 

11.4.3 ในระหว่างปี บริษทั แอคเซส เอนเนอจ้ี จ ากดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงิน 12.5 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 11 พศฤจิกายน 2563 

11.4.4 ในระหวา่งปี บริษทั Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. ไดเ้รียกให้บริษทัฯช าระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนคิดเป็นเงิน 366,300 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 505.1 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยดังกล่าว ได้
ทยอยรับช าระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 

11.5 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมสีาระส าคัญ 

11.5.1 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
สัดส่วนท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไร (ขาดทุน)               
ท่ีแบ่งให้กบั             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

SS Hidaka No Mori GK 13.0 13.0 59,473 55,296 3,592 3,736 (2,305) - 
GK GSSE  10.0 10.0 73,785 53,735 9,699 (453) - - 
Tenuun Gerel Construction LLC 25.0 25.0 49,145 40,907 8,098 3,199 - - 
Truong Thanh Quang Ngai 
 Power and High Technology 
 JSC. 

 
 

13.0 20.0 78,345 66,573 8,931 4,975 - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power 

JSC. 
 

10.0 20.0 59,695 - (1,371) (334) - - 
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11.5.2 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang 
Ngai Power and High 

Technology JSC 
Truong Thanh Tra Vinh 

Wind Power JSC. 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 113,684 98,200 587,131 114,357 98,474 77,452 304,580 265,412 521,415 25,227 
สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 1,969,675 1,749,427 3,325,961 2,790,382 590,408 561,117 1,188,558 1,259,337 78,791 49,061 
หน้ีสินหมนุเวียน 209,500 165,089 592,455 7,896 57,081 474,679 917,795 1,183,785 2,203 13,754 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,498,144 1,324,350 2,763,081 2,359,524 435,219 261 - - 13,082 - 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
     (หน่วย: พนับาท) 

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang Ngai 
Power and High 
Technology JSC 

Truong Thanh Tra Vinh 
Wind Power JSC. 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 252,982 254,347 271,831 6 116,025 53,425 212,280 121,468 2,020 4 
ก าไร (ขาดทุน)  27,631 28,737 96,987 (4,533) 32,391 12,794 42,612 24,876 (13,433) (1,668) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่ 22,234 (25,314) 27,791 (29,597) 561 (61,255) (11,119) (23,902) (20,944) (302) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 49,865 3,423 124,778 (34,130) 32,952 (48,461) 31,493 974 (34,377) (1,970) 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 SS Hidaka No Mori GK GK GSSE 
Tenuun Gerel                          

Construction LLC 

Truong Thanh Quang 
Ngai Power and High 

Technology JSC 
Truong Thanh Tra Vinh 

Wind Power JSC. 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 75,304 52,776 102,947 (77,740) 66,400 (43,332) 153,353 157,364 (10,370) (4,881) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (25,288) 157,414 (393,595) (614,037) (102,684) 90,785 (25,664) (1,153,563) (536,071) (43,834) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (64,962) (222,002) 491,178 687,337 25,771 - (90,527) 1,123,190 537,461 62,389 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (14,946) (11,812) 200,530 (4,440) (10,513) 47,453 37,162 126,991 (8,980) 13,674 
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารส านกังาน
และส่วนปรับปรุง

อาคาร 
โรงผลิต

กระแสไฟฟ้า 
ระบบหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์

และอะไหล ่

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ือง

ตกแต่ง ยานพาหนะ 
โรงไฟฟ้าระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน           
1 มกราคม 2562 230,105,140 243,561,480 8,379,545 765,854,721 105,809,627 4,242,030,296 16,468,556 7,264,953 3,280,559,100 8,900,033,418 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 8,857,950 764,691 844,417 1,615,888 2,145,836,480 2,157,919,426 
ตดัจ าหน่าย - - - - (94,941) (764,691) - - - (859,632) 
โอนเขา้/(โอนออก) - 72,021,775 26,741,887 75,735,416 7,751,068 1,520,833,559 2,410,753 - (1,705,494,458) - 
รับเงินอุดหนุนรัฐบาล - - - - - - - - (129,936,395) (129,936,395) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,287,375) (5,467,945) - (14,667,506) - (110,233,199) (780,472) - (230,902,590) (366,339,087) 
31 ธนัวาคม 2562  225,817,765 310,115,310 35,121,432 826,922,631 122,323,704 5,652,630,656 18,943,254 8,880,841 3,360,062,137 10,560,817,730 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - - - - - (1,615,888) - (1,615,888) 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 41,772,712 6,528,295 303,973 911,880 971,380,747 1,020,897,607 
ตดัจ าหน่าย - - - - (10,551) (5,493,734) - (3,050,000) (2,305,706) (10,859,991) 
โอนเขา้/(โอนออก) จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - - - - - - - 6,862,713 6,862,713 
โอนเขา้/(โอนออก) - 683,307,945 - 32,228,311 37,549,836 1,996,159,383 71,043,205 - (2,820,288,680) - 
รับเงินอุดหนุนรัฐบาล - - - - - (2,179,672) - - - (2,179,672) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,685,125 4,741,910 168,428 12,461,676 (144,615) 95,886,343 608,286 - 174,039,908 291,447,061 
31 ธนัวาคม 2563 229,502,890 998,165,165 35,289,860 871,612,618 201,491,086 7,743,531,271 90,898,718 5,126,833 1,689,751,119 11,865,369,560 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2562 - 23,974,233 1,104,844 86,840,808 2,356,239 424,067,965 2,445,568 7,159,627 - 547,949,284 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  - 13,002,734 1,537,810 35,641,986 4,581,327 238,593,007 1,992,701 303,654 - 295,653,219 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - - - (4,489) (142,286) - - - (146,775) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน - (130,989) - (572,805) - (3,995,163) (43,032) - - (4,741,989) 
31 ธนัวาคม 2562  - 36,845,978 2,642,654 121,909,989 6,933,077 658,523,523 4,395,237 7,463,281 - 838,713,739 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - - - - - (198,333) - (198,333) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 34,517,640 2,763,703 44,528,298 6,539,294 335,124,136 2,878,693 56,212 - 426,407,976 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - - - (734) (817,411) - (3,049,998) - (3,868,143) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 430,648 114,408 1,133,982 (1,837) 8,580,148 115,235 - - 10,372,584 
31 ธนัวาคม 2563 - 71,794,266 5,520,765 167,572,269 13,469,800 1,001,410,396 7,389,165 4,271,162 - 1,271,427,823 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธนัวาคม 2562 225,817,765 273,269,332 32,478,778 705,012,642 115,390,627 4,994,107,133 14,548,017 1,417,560 3,360,062,137 9,722,103,991 

31 ธนัวาคม 2563 229,502,890 926,370,899 29,769,095 704,040,349 188,021,286 6,742,120,875 83,509,553 855,671 1,689,751,119 10,593,941,737 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม          
2562 (จ านวน 294,577,775 บาท รวมอยู่ในตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ่้ายในการบริหาร)      295,653,219 
2563 (จ านวน 425,003,547 บาท รวมอยู่ในตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร)      426,407,976 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งานระหว่างก่อสร้าง 

อุปกรณ์ส านกังาน
และเคร่ืองตกแต่ง

ส านกังาน รวม 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2562 408,256 1,070,779 1,479,035 
ซ้ือเพ่ิม - 10,457 10,457 
31 ธนัวาคม 2562 408,256 1,081,236 1,489,492 
ซ้ือเพ่ิม - 71,342 71,342 
31 ธนัวาคม 2563 408,256 1,152,578 1,560,834 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2562 - 475,053 475,053 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 223,159 223,159 
31 ธนัวาคม 2562 - 698,212 698,212 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 227,912 227,912 
31 ธนัวาคม 2563 - 926,124 926,124 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ    
31 ธนัวาคม 2562 408,256 383,024 791,280 
31 ธนัวาคม 2563 408,256 226,454 634,710 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหารทั้งจ านวน)   223,159 
2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหารทั้งจ านวน)   227,912 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่ นและเวียดนามไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ราคาทุนของโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้างจ านวน 53.7ลา้นบาท (2562: 74.3 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยในประเทศไทยสองแห่งไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,510.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,493.2 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็นการค ้า
ประกันการกู้ยืมกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน         
ขอ้ 18 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยในญ่ีปุ่ นสามแห่งได้น าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเท่ากบั 4,604.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,927.3 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็น
การค ้าประกนักูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าสิทธิในการใช้
ท่ีดิน 

ค่าสิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระบบส่ือสาร
และจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายนอก 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ระบบส่ือสาร
และจ าหน่าย
ไฟฟ้าภายนอก
และค่าสิทธิ และ

ใบอนุญาต
ระหว่างก่อสร้าง 

โปรแกรม
ระหว่างพฒันา รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2562 - 6,900,000 385,456,364 606,684 584,875,812 766,500 978,605,360 
ซ้ือเพิ่มระหว่างปี  12,019,396 - 20,986 53,500 160,750,301 503,500 173,347,683 
ตดัจ าหน่าย - - - (57,600) - - (57,600) 
โอนเขา้/(โอนออก) 124,380,925 115,069,899 - 1,270,000 (239,450,824) (1,270,000) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (15,621,818) (1,145) (41,882,603) - (57,505,566) 

31 ธนัวาคม 2562 136,400,321 121,969,899 369,855,532 1,871,439 464,292,686 - 1,094,389,877 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้      
จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิร้ังแรก - - - - (5,160,069) - (5,160,069) 

ซ้ือเพิ่มระหว่างปี  1,898,142 - 189,360 101,800 - - 2,189,302 
โอนเขา้/(โอนออก) - 298,819,040 12,363,555 - (311,182,595) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (262,006) 2,690,192 13,427,412 66 29,601,196 - 45,456,860 

31 ธนัวาคม 2563 138,036,457 423,479,131 395,835,859 1,973,305 177,551,218 - 1,136,875,970 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
1 มกราคม 2562 - 1,079,803 13,426,390 276,723 - - 14,782,916 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  3,978,343 4,200,719 13,507,477 279,199 - - 21,965,738 
ค่าตดัจ าหน่ายส่วนท่ีจ าหน่ายออก - - - (14,085) - - (14,085) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (591,469) (333) - - (591,802) 

31 ธนัวาคม 2562 3,978,343 5,280,522 26,342.398 541,504 - - 36,142,767 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 6,957,185 15,951,295 14,545,796 380,468 - - 37,834,744 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7,642) 427,020 1,179,756 1,329 - - 1,600,463 

31 ธนัวาคม 2563 10,927,886 21,658,837 42,067,950 923,301 - - 75,577,974 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
31 ธนัวาคม 2562 - - - - (12,417,278) - (12,417,278) 
ผลต่างจากการแปลง ค่างบการเงิน - - - - (663,323) - (663,323) 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - (13,080,601) - (13,080,601) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ        
31 ธนัวาคม 2562 132,421,978 116,689,377 343,513,134 1,329,935 451,875,408 - 1,045,829,832 

31 ธนัวาคม 2563 127,108,571 401,820,294 353,767,909 1,050,004 164,470,617 - 1,048,217,395 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 (จ านวน 20,569,647 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 21,965,738 

2563 (จ านวน 34,317,395 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 37,834,744 
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ระบบส่ือสารและจ าหน่ายไฟฟ้าภายนอกและค่าสิทธิและใบอนุญาตระหวา่งก่อสร้างยงัไม่ตดัค่าตดัจ าหน่าย
เน่ืองจากโรงไฟฟ้ายงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโรงไฟฟ้าดงักล่าวเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ รวม 
ราคาทุน   
1 มกราคม 2562 91,265 91,265 
ซ้ือเพ่ิม - - 
31 ธนัวาคม 2562 91,265 91,265 
ซ้ือเพ่ิม - - 
31 ธนัวาคม 2563 91,265 91,265 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2562 41,913 41,913 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 18,250 18,250 
31 ธนัวาคม 2562 60,163 60,163 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 18,250 18,250 
31 ธนัวาคม 2563 78,413 78,413 
มลูค่าตามบัญชีสุทธ ิ   
31 ธนัวาคม 2562 31,102 31,102 
31 ธนัวาคม 2563 12,852 12,852 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   
2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหารทั้งจ านวน)  18,250 
2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหารทั้งจ านวน)  18,250 

14. สินทรัพย์ทางการเงิน  
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 
สินทรัพย์ทางการเงิน*  
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย  
เงินฝากประจ า 5,300,000 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 5,300,000 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  
ตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
เงินลงทุนในบริษทั Xurya Pte.Ltd.&Subsidiary 7,277,655 

  เงินลงทุนในบริษทั 500 Tuk Tuks ll,L.P. 24,809,292 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 32,086,947 

* สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะสั้นและเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ
ผูกพนัระยะยาว 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,089 15,089 5,457,000 5,457,000 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,820,501 12,031,987 3,291,259 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,722,657 12,611,194 252,901 769,966 
เจา้หน้ีคา่ก่อสร้างและพฒันาโครงการ 29,068,000 155,819,475 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจา่ย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24,858,125 22,888,677 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - หุน้กู ้ 2,737,685 - 2,729,041 - 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,970 30,000 30,000 30,000 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 60,716,984 28,150,487 4,256,973 12,367,279 
รวม 117,143,886 208,658,232 40,875,299 41,512,922 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมียอดเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวน 5.0 ลา้นเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับ 151.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 11.9 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่ากบั 361.8 ลา้นบาท) โดยมีก าหนดช าระคืนเงินกูภ้ายในเดือนมีนาคม 2564 เงิน
กูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิม่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินจ านวน 100 ล้านบาท โดยมี
ก าหนดช าระคืนเงินกูภ้ายในเดือนมกราคม 2564 อตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 

17. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

  ครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คร้ังท่ี วนัท่ีออก ช าระคืนเงินตน้ อาย ุ(ปี)  (ร้อยละต่อปี) 2563 

1/2563 4 ธนัวาคม 2563 4 มิถุนายน 2565  1.5 4.6 800,000,000 

รวมหุ้นกูร้ะยะยาว - ราคาตามมูลค่า   800,000,000 
หกั: ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (6,096,326) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ   793,903,674 
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 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
บวก: ออกหุ้นกู ้ 800,000,000 
หกั:  คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ (6,401,440) 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู ้ 305,114 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 793,903,674 

 หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันและจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส หุ้นกู้ดงักล่าว             
มีขอ้ก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เช่น                
การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
(หน่วย: บาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละตอ่ปี) สกุลเงิน การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    2563 2562 2563 2562 หมายเหต ุ
1) THBFIX 3 เดือน

บวกอตัราส่วนเพิ่ม 
บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายไตร

มาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 
ถึงเดือน ธนัวาคม 2567 934,719,000 1,167,048,000 - - ก) 

2) อตัราคงท่ีตามสัญญา บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง
เดือนธนัวาคม 2568 660,800,000 800,000,000 660,800,000 800,000,000 ข) 

 THBFIX 3 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ่ม 

บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง
เดือน ธนัวาคม 2568 747,500,000 868,000,000 747,500,000 868,000,000 ข) 

3) MLR ลบดว้ยส่วน
ผลประโยชน์ 

บาท ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 
ถึงเดือน มิถุนายน 2572 90,573,000 - - - ค) 

4) JPY LIBOR 3 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน
รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน กนัยายน 
2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2576 1,460,667,000 1,475,448,507 - - ง) 

5) JPY LIBOR 3 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน
รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม 
2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2580 2,904,300,152 2,447,957,263 - - จ) 

6) JPY TIBOR 3 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิม่ 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน
รายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม 
2562 ถึงเดือนธนัวาคม 2578 587,343,357 594,730,197 - - ฉ) 

7) JPY TIBOR 6 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ่ม 

เยน ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินเยน
ราย 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 
2565 ถึงเดือนธนัวาคม 2581 1,987,669,840 1,351,551,671 - - ช) 

8) USD LIBOR 6 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิม่ 

ดอลล่าร์
สหรัฐ    
อเมริกา 

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงิน          
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา            
ราย 6 เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
2563 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2572 500,295,266 - - - ซ) 
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(หน่วย: บาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละตอ่ปี) สกุลเงิน การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    2563 2562 2563 2562 หมายเหต ุ
9) USD LIBOR 6 เดือน

บวกอตัราส่วนเพิ่ม 
ดอลล่าร์
สหรัฐ 
อเมริกา 

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงิน        
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา รายไตรมาส    
เร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ถึง  
เดือนมีนาคม 2577 - - - - ฌ) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร  9,873,867,615 8,704,735,638 1,408,300,000 1,668,000,000  
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (348,120,651) (352,274,264) (13,754,597) (16,610,313)  
รวม  9,525,746,964 8,352,461,374 1,394,545,403 1,651,389,687  
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,138,818,819) (686,088,914) (343,184,486) (343,159,923)  
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,386,928,145 7,666,372,460 1,051,360,917 1,308,229,764  

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 8,352,461,374 7,376,795,333 1,651,389,687 780,644,759 
บวก: เบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิม 1,634,487,651 1,771,470,073 88,300,000 868,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (786,042,456) (515,443,166) (348,000,000) - 
หกั: จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (12,199,244) (11,011,548) - - 
บวก:ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 33,897,500 28,775,827 2,855,716 2,744,928 
ผลแตกต่างจากการแปลงค่า 303,142,139 (298,125,145) - - 
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี 9,525,746,964 8,352,461,374 1,394,545,403 1,651,389,687 

หมายเหต ุ

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้น าบัญชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทัย่อยดงักล่าวไปค ้าประกนัการกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และขอ้ 12 

ข) บริษทัฯ ได้เขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกับธนาคารพาณิชยส์องแห่ง โดยมีวงเงินกู้ยืมรวมเป็นจ านวนเงิน 
2,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 2 วงเงิน วงเงินแรกเป็นจ านวนเงิน 800 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตาม
สัญญา และวงเงินท่ีสองเป็นจ านวนเงิน 1,200 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบ้ีย THBFIX 3 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมแลว้จ านวน 1,756.3 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2562: 1,668.0 ลา้นบาท) บริษทัฯไดน้ าบญัชีเงินฝากส าหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงไปค ้าประกนัวงเงินกูด้งัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ ขอ้ 10 

ค) วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง โดยมี
วงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 95 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยได้เบิกเงินกูย้ืมแลว้เต็ม
จ านวน และไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระ
ผกูพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการกูย้มืกบัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
และขอ้ 12 
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ง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของ
บริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการกูย้ืมกับธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และขอ้ 12 

จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาว
จ านวน 10,023.0 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกูย้มืแลว้เตม็จ านวน และได้
น าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษทัย่อยและเงินฝากท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว
ไปค ้าประกนัการกูย้มืกบัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

ฉ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมดของ
บริษทัยอ่ยและเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวไปค ้าประกนัการกูย้ืมเงินกบัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และขอ้ 12 

ช) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 11,935.5 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยได้เบิกเงินกู้
เป็นจ านวน 6,838.0 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2562: 4,898.0 ลา้นเยน) 

ซ) เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดย
มีบริษัทฯ เป็นผู ้ค  ้ าประกันวงเงิน โดยมีวงเงินกู้ระยะยาวจ านวน 18.7 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูแ้ลว้เตม็จ านวน 

ฌ)  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ส าหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเวียดนาม โดยมีวงเงินกู้
ระยะยาวจ านวน 32.5 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยยงั
ไม่ไดเ้บิกเงินกูว้งเงินดงักล่าว 

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน กลุ่มบริษทัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูแ้ละแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั มีวงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 283.7 ลา้นบาท 5,097.5 ลา้นเยน 
32.5 ลา้นเหรียญดอล์ล่าร์สหรัฐอเมริกา (บริษทัฯ: 243.7 ลา้นบาท) (2562: กลุ่มบริษทัจ านวน 370.0 ลา้น
บาท และ 8,189.1 ลา้นเยน 51.2 ลา้นเหรียญดอลล์่าร์สหรัฐอเมริกา และส าหรับเฉพาะบริษทัฯจ านวน 332.0 
ลา้นบาท)  
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19.  ตราสารอนุพนัธ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง   
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 289,972 - 
รวมหน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 289,972 - 

ตราสารอนุพนัธ์เพือ่การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด   
 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 201,583,605 - 
รวมหน้ีสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 201,583,605 - 

 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 บริษทัย่อยก าหนดให้สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) เป็นเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสดของเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  

 รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงน้ีถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีเง่ือนไขท่ีตรงกันกับเง่ือนไขของเงินกู้ยืม อันได้แก่ วนัครบ
ก าหนด วนัท่ีจ่ายช าระ และวนัท่ีมีการปรับอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดก้ าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความ
เส่ียงไวท่ี้ 1:1 เน่ืองจากความเส่ียงอา้งอิงของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเหมือนกบัองคป์ระกอบของ
ความเส่ียงท่ีมีการป้องกัน นอกจากน้ี ในการทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียง กลุ่ม
บริษทัได้ใช้อนุพนัธ์เสมือน พร้อมกับเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียงกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงส าหรับความ
เส่ียงท่ีมีการป้องกนั 

 ขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหลังภาษีเงินได้มียอดเท่ากับการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้วดัความมีประสิทธิผล และไม่มีส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลท่ีรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน ในระหวา่งปี บริษทัย่อยไดโ้อนบญัชีส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสดไปยงัก าไรหรือขาดทุนจ านวนเงิน 21 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีตน้ทุนทางการเงิน
และโอนส ารองดงักล่าวจ านวนเงิน 8.2 ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้าง 
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 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัถือไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563             
มีดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

 จ านวนเงิน            
ตามสัญญา มูลค่าตามบญัชี 

รายการท่ีป้องกนั
ความเส่ียง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ                      

ตามสัญญาเงินกู ้
  (หน่วย: พนั)   

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 
  

เงินกูย้ืมอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั  

สกุลเงินบาท  607,567,350 41,547 สกุลเงินบาท 607,567,350 
สกุลเงินเยน  5,131,166,774 550,557 สกลุเงินเยน 5,131,166,774 

 

  การครบก าหนดช าระ 
 นอ้ยกว่า 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้     
สกุลเงินบาท     
จ านวนเงินตามสัญญา (บาท) 151,891,838 455,675,512 - 607,567,350 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ)    5.7525% 

สกลุเงินเยน     
จ านวนเงินตามสัญญา (เยน) - 1,129,369,807 4,001,796,967 5,131,166,774 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ)    0.82% 

20. สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 
20 - 25 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 795,195,015 1,417,555 796,612,570 
เพ่ิมขึ้น 39,648,752 - 39,648,752 
ลดลง (61,164,667) - (61,164,667) 
โอนเขา้/(โอนออก) เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,862,713) - (6,862,713) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (33,707,106) (323,178) (34,030,284) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 32,285,672 - 32,285,672 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 765,394,953 1,094,377 766,489,330 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 757,107,592 1,246,908 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (144,447,231) (104,151) - - 

รวม 612,660,361 1,142,757 - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (29,848,998) (225,531) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 582,811,363 917,226 - - 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ              
ขอ้ 30.1 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 33,707,105 - 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,245,878 - 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 886,536 120,000 

ง) อ่ืนๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
28.2 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์้างอิงมี 
มูลค่าต ่า  

 21. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ (2562 : จดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย เป็นจ านวน 27 ลา้นบาท) 
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22. เงินปันผลจ่าย 

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จาก
ก าไรประจ าปี 2561 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.217 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 200 
ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
จากก าไรประจ าปี 2562 โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 
101.4 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 

23.      ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือนและค่าแรง และ             
ผลประโยชน์อืน่ของพนกังาน 83,149,337 77,300,120 24,796,273 23,798,987 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 496,240,624 326,083,708 246,163 241,409 
ค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 76,951,690 65,894,395 - - 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวิชาชีพ 30,916,828 24,617,875 13,543,490 5,432,825 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 5,375,339 3,176,339 17,962,796 6,015,445 
ค่าเช่าท่ีดิน - 28,138,236 - - 
ตน้ทุนก่อสร้าง 2,507,243 10,100,199 - - 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน (47,186,132) 68,523,123 (16,904,386) 4,303,594 

24. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 22,719,573 12,786,793 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ       
การกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว และอื่นๆ (199,329) (453,082) (190,634) (217,558) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง
อยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 22,520,244 12,333,711 (190,634) (217,558) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสด 695,552 - - - 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (34,172) - (37,295) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแ่สดง 
อยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  695,552 (34,172) - (37,295) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 787,921,117 568,952,334 736,103,088 545,458,984 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0, 10, 15,      
16.5, 17, 20 

ร้อยละ 0, 10, 15,      
16.5, 17, 20 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 139,300,706 106,540,399 147,220,618 109,091,797 

ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (124,244,720) (127,903,525) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 676,000 1,260,081 226,060 93,019 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (149,404,750) (110,123,888) 
การใชป้ระโยชน์จากขาดทุนทางภาษี (869,878) (1,352,655) - - 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับปีท่ีไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีระหว่างปี  7,658,136 33,789,411 1,767,438 721,514 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่
ในงบก าไรขาดทุน 22,520,244 12,333,711 (190,634) (217,558) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด 4,154,760 - - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 1,290,723 968,806 627,416 436,781 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัยอ่ย                  
ในต่างประเทศ 21,370,564 3,961,859 - - 

ก าไรจากการวดัมูลค่าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 122,586 - - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 464 ลา้นบาท (เฉพาะ
บริษทัฯ: จ านวน 56 ลา้นบาท) (2562: กลุ่มบริษทัจ านวน 458 ลา้นบาท และบริษทัฯจ านวน 56 ลา้นบาท) 
กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณา
แลว้เห็นวา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้
ประโยชนไ์ด ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจ านวนเงิน 464 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 - 2568 
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25. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน                   
(พ.ศ. 2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท 
บัตรส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้จาก 

การประกอบกิจการ 
สิทธิประโยชน์ 

เลขที ่ ลงวันที่ 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จ ากดั 2645(1)/2556 19 พฤศจิกายน 2556 2 กุมภาพนัธ์ 2558 ขอ้ ก), ข), ง) 
บริษทั เสริมสร้างอินฟินิท จ ากดั 60-1446-1-00-1-0 

61-0246-1-00-1-0 
61-0796-1-00-1-0 
61-0797-1-00-1-0 
61-0798-1-00-1-0 
61-0799-1-00-1-0 
61-0800-1-00-1-0 
62-0029-1-00-1-0 
62-0922-1-00-1-0 
63-0040-1-00-1-0 
63-0041-1-00-1-0 
63-0042-1-00-1-0 

20 ธนัวาคม 2560 
9 มีนาคม 2561 

5 กรกฎาคม 2561 
5 กรกฎาคม 2561 
5 กรกฎาคม 2561 
5 กรกฎาคม 2561 
5 กรกฎาคม 2561 
9 มกราคม 2562 

28 สิงหาคม 2562 
13 มกราคม 2563 
13 มกราคม 2563 
13 มกราคม 2563 

12 มีนาคม 2561 
1 มีนาคม 2561 

1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 กรกฎาคม 2561 
1 เมษายน 2562 

 2 มีนาคม 2563 
1 เมษายน 2563 
1 เมษายน 2563 
1 เมษายน 2563 

ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 
ขอ้ ค), ง) 

บริษทั เสริมสร้างโซลาร์ จ ากดั 61-0508-1-00-1-0 3 พฤษภาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 ขอ้ ค), ง) 

ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม           
มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

ข)  ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

ค)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

ง)  ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
จะได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้ 
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รายไดข้องบริษทัย่อย จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
กิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม                        

การลงทุน 
กิจการที่ไม่ไดรั้บส่งเสริม                  

การลงทุน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 331.3 349.5 943.7 521.1 1,275.0 870.6 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 21.5 - 21.5 - 
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า 560.5 591.2 - - 560.5 591.2 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 3.5 11.9 3.5 11.9 

รวม 891.8 940.7 968.7 533.0 1,860.5 1,473.7 

26. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1.  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2.  ธุรกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 

3.      ธุรกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานลม 

4.  ธุรกิจอ่ืนๆ (ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การใหค้  าปรึกษาและอ่ืนๆ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม ซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์ เดียวกับ ท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินท รัพย์รวมใน            
งบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้ก าไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและ

ให้บริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังานลม ธุรกิจอื่นๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดข้ายไฟฟ้า 1,809,900 1,443,851 25,567 17,851 - - - - - - 1,835,467 1,461,702 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 21,489 - - - - - - - 21,489 - 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 3,539 12,998 - - - - - (1,095) 3,539 11,903 
รายไดอ้ื่น 9,559 2,922 4,429 918 - - 66,368 63,988 (54,937) (60,472) 25,419 7,356 
รวมรายไดแ้ละรายไดอ้ื่น 1,819,459 1,446,773 55,024 31,767 - - 66,368 63,988 (54,937) (61,567) 1,885,914 1,480,961 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 1,078,672 887,023 17,026 5,948 (13,191) (1,671) 44,043 34,370 (53,658) (159,671) 1,072,892 765,999 
รายไดด้อกเบ้ีย 840 2,670 311 34 28 3 251,149 229,749 (249,977) (227,861) 2,351 4,595 
ตน้ทุนทางการเงิน (246,009) (172,831) (2,237) (2,514) (270) - (295,466) (257,605) 256,660 231,309 (287,322) (201,641) 
ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (245,169) (170,161) (1,926) (2,480) (242) 3 (44,317) (27,856) 6,683 3,448 (284,971) (197,046) 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อน
หักภาษีเงินได้    833,503 716,862 15,100 3,468 (13,433) (1,668) (274) 6,514 (46,975) (156,223) 787,921 568,953 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (18,931) (4,534) (98) - - - (3,561) (7,976) 70 176 (22,520) (12,334) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 814,572 712,328 15,002 3,468 (13,433) (1,668) (3,835) (1,462) (46,905) (156,047) 765,401 556,619 
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      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและ

ให้บริการติดตั้งหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังานลม ธุรกิจอื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม             
สินทรัพย์ตามส่วนงานทีร่ายงาน              
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,239,041 9,437,577 188,431 154,752 59,431 41,798 74,672 71,611 32,367 16,366 10,593,942 9,722,104 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 981,505 975,357 1,548 1,583 - - 93 153 65,071 68,737 1,048,217 1,045,830 
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื่น - - - - - - 32,087 26,041 - - 32,087 26,041 
สิทธิการใชสิ้นทรัพยต์ามสัญญาเช่า 753,276 - - - 12,119 - - - 1,094 - 766,489 - 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 3,663,296 2,251,152 

รวมสินทรัพย์           16,104,031 13,045,127 

หนีสิ้นตามส่วนงานที่รายงาน              
เงินกูย้ืม 8,963,297 7,906,617 157,568 9,662 - - 8,426,998 4,887,551 (7,771,082) (4,077,537) 9,776,781 8,726,293 
หุ้นกู ้ - - - - - - 793,904 - - - 793,904 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 598,314 - - - 13,429 - 917 - - - 612,660 1,142 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 378,693 320,705 

รวมหนีสิ้น           11,562,038 9,048,140 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น มองโกเลีย เวียดนามและอินโดนีเซีย โดย
การด าเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ ยงัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับส่วนงาน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ประเทศไทย 917 954 
ประเทศญ่ีปุ่ น 621 348 
ประเทศมองโกเลีย 113 52 
ประเทศเวียดนาม 206 120 
ประเทศอินโดนีเซีย 3 - 
รวม 1,860 1,474 

   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน* 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ประเทศไทย 2,677 2,808 
ประเทศญ่ีปุ่ น 8,014 6,464 
ประเทศฮ่องกง 35 34 
ประเทศมองโกเลีย 513 561 
ประเทศเวียดนาม 1,842 1,378 
ประเทศอินโดนีเซีย 71 8 
รวม 13,152 11,253 

*ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย ์                
จากลูกค้ารายใหญ่จ านวน 7 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,809.9 ล้านบาท (2562: 6 ราย จ านวนเงิน 
1,443.9 ลา้นบาท) 
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28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงาน ได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญติักองทุนส ารอง          
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา         
ร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกร
ไทย จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ  

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 2.0 ลา้นบาท และเฉพาะบริษทัฯ 
จ านวน 0.8 ลา้นบาท (2562: กลุ่มบริษทัจ านวน 1.7 ลา้นบาท และเฉพาะบริษทัฯจ านวน 0.7 ลา้นบาท) 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

29.1 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสัญญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี ในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทัย่อยไดรั้บเงินสนบัสนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. จ านวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต์ - ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนั
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558) 

เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ นได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Hokkaido Electric 
Power Company Limited โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) โดยมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 และวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งในญ่ีปุ่ นไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
กับ Kyushu Electric KK โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในเวียดนามได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ Vietnam 
Electricity โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัทย่อยเร่ิมมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเดือน
พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในมองโกเลียได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ National 
Dispatching Centerโดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษทัย่อยเร่ิมมีรายได้จากการขายไฟฟ้าใน
เดือนกรกฎาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาซ้ือขายไฟหลายสัญญากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
เป็นระยะเวลา 25 ปี 
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29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
พฒันาโครงการ การซ้ือท่ีดิน การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และด าเนินการเก่ียวกบัใบอนุญาตตา่ง ๆ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ สกุลเงิน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไทย บาท - 0.1 
ญ่ีปุ่ น เยน 4,778.6 7,844.5 
เวียดนาม ดองเวยีดนาม 2,232,000 2,232,000 

29.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าที่ดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวหลาย
สัญญาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2560 - 2561 โดยมีค่าเช่าต่อปีเป็นจ านวนรวม 153.2 ลา้น
เยน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวดังกล่าวจากการ                   
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 4 

29.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการโดยมีภาระผูกพนัใน
การช าระค่าบริการคงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

บริษทัยอ่ยใน
ประเทศ 

สกุล
เงิน ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 (ลา้น) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ไทย บาท 27 86 18 178 - - 45 264 
ญี่ป่น เยน 72 38 97 87 359 391 528 516 
เวียดนาม ดอง 5,878 7,046 - 1,830 - 83,265 5,878 92,141 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการ  
ระยะยาวจากการท าสัญญากบัผูใ้ห้บริการต่าง ๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจ านวน 90.5 ลา้นเยน (2562: 83.0 
ลา้นเยน) 
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 29.5 ค่าหุ้นบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นจากการออกและเรียกช าระหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนให้เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยในประเทศไทยจ านวน 569.3 ลา้นบาท (2562: 542.7 ลา้นบาท) 
และบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามอีกจ านวน 38,428 ลา้นดองเวียดนาม (2562: 272.2 ลา้นดองเวียดนาม) 

บริษทัย่อยในประเทศฮ่องกงมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นอีกจ านวน 
971.2 ลา้นเยน (2562: 811.7 ลา้นเยน)  

29.6 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อ           
ค  ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 32.7 ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯเป็น
จ านวน 31.0 ล้านบาท (2562: กลุ่มบริษัทจ านวน 32.7 ล้านบาทและเฉพาะบริษัทฯเป็นจ านวน 31.0             
ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศไทยสองแห่งเพื่อค ้า
ประกนัการปฏิบติัตามสัญญาการลงทุนกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นจ านวน 727.8 ลา้นเยน 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศไทยแห่งหน่ึงเพื่อค ้า
ประกนัการปฏิบติัตามสัญญาการก่อสร้างกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามเป็นจ านวน 36.0 ลา้น
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

ง) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯค ้ าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษทัย่อยจ านวน 16.6     
ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ 90.6 ลา้นบาท (2562: 18.7 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 วัตถปุระสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดค้่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ  เงินใหกู้ย้ืม ค่าหุ้น
คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัย่อย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน เงินกูย้ืมและ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับ ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกับธนาคารและ
สถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมและเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจาก
การใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
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ลูกหน้ีการค้าและเงนิให้กู้ยืม 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการขาย
ให้กบัลูกคา้จ านวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจาก
การเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายสินเช่ือ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกคา้ทุกรายก่อนให้วงเงินเครดิตเพื่อควบคุมความเส่ียงดา้นสินเช่ือ นอกจากน้ีลูกคา้รายหลกั
เป็นหน่วยงายภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเส่ียงด้านเครดิตใน      
ระดบัต ่า 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระ และความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมี
ความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

ฐานความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบนัการเงิน ถูก
จ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัสูง ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็น
ธนาคารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนั
ผวนของอตัราดอกเบ้ีย และท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินใหกู้ย้ืม และเงินกูย้ืม 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

กลุ่มบริษัทลดความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียโดย การจัดหาเงินกู้ยืมท่ีมีทั้ งอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตรา
ดอกเบ้ียผนัแปรและท าสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืบางรายการ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี
สามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 
    (ร้อยละต่อปี)  

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,011,194,352 353,139,335 1,364,333,687 0.0001% - 5.6% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน - 152,261,974 - 152,261,974 0.1% - 4.91% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 268,808,600 446,940,788 - 715,749,388 0.0001% - 0.6% 
ลูกหน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งรับ - - 279,925,715 279,925,715  
สินทรัพยท์างการเงินอืน่ 5,300,000 - - 5,300,000 0.375% 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,960,220 8,960,220  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น - - 32,086,947 32,086,947 -  

274,108,600 1,610,397,114 674,112,217 2,558,617,931  
 

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า                       
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา ดอก
เบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 117,143,886 117,143,886  
คา่หุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัยอ่ย - - - - 9,259,301 9,259,301  
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 5,549,654 5,549,654  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 255,607 661,619 - - 611,743,135 612,660,361 4.31% 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคาร - - - 251,034,000 - 251,034,000 2.5% - 5.69% 
เงินกูย้ืมระยะยาว 137,801,832 519,123,868 - 8,868,821,264 - 9,525,746,964 1.27% - 5.69% 
หุ้นกู ้ - 793,903,674 - - - 793,903,674 4.6% 

 138,057,439 1,313,689,161 - 9,119,855,264 743,695,976 11,315,297,840  
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี   อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า                       
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา ดอก
เบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน        
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

- สกุลเงินบาท - - - - 289,972 289,972 - 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย                    

- สกุลเงินบาท         
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 151,891,838 455,675,512 - - - 607,567,350 5.71% - 5.795% 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 607,567,350 - 607,567,350 THB FIX 3M+

อตัราส่วนเพิ่ม 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย    - 

สกุลเงินเยน  
      

 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี - 1,129,369,807 4,001,796,967 - - 5,131,166,774 0.82% 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 5,131,166,774 - 5,131,166,774 JPY TIBOR 6M+ 

อตัราส่วนเพิ่ม 
 

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ีย ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 คงท่ีภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ืย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 

    (ร้อยละต่อปี)  
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 666,199,958 249,257,349 915,457,307 0.001% - 7.10% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน - 283,149,094 - 283,149,094 0.22% - 0.70% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว - 159,037,379 - 159,037,379 0.001% - 0.25% 
ลูกหน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งรับ - - 231,139,905 231,139,905  
เงินลงทุนระยะยาว - - 26,040,947 26,040,947   

- 1,108,386,431 506,438,201 1,614,824,632  
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 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า                       
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา ดอก
เบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ - - - - 208,658,232 208,658,232  
ค่าหุ้นคา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัยอ่ย - - - - 9,280,570 9,280,570  
ค่าหุ้นคา้งจ่ายจากการลดทุน

ของบริษทัยอ่ย - - - - 71,414,265 71,414,265  
เงินประกนัผลงาน - - - - 6,293,579 6,293,579  
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 225,531 917,226 - - - 1,142,757 4.31% 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากผูถื้อ

หุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 12,061,600 - - - - 12,061,600 6.00% 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคาร - - - 361,770,026 - 361,770,026 5.81% - 5.88% 
เงินกูย้ืมระยะยาว 137,512,763 576,406,947 80,515,051 7,558,026,613 - 8,352,461,374 0.88% - 4.77% 

 149,799,894 577,324,173 80,515,051 7,919,796,639 295,646,646 9,023,082,403  
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า                       
1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา ดอก
เบ้ืย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน        
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 - สกุลเงินบาท       
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 151,013,850 607,567,350 - - - 758,581,200 5.71% - 5.795% 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 758,581,200 - 758,581,200 THB FIX3M+ 

อตัราส่วนเพิ่ม 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 - สกุลเงินเยน        
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี - 612,001,145 3,090,365,125 - - 3,702,366,270 0.82% 

- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 3,702,366,270 - 3,702,366,270 JPY TIBOR 6M+
อตัราส่วนเพิ่ม 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า     ปรับขึ้นลงตาม           ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ียท่ี 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 444,958,174 872,601 445,830,775 0.05% - 0.35% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน - - - 54,659 - 54,659 0.05% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว 268,808,600 - - 101,814,988 - 370,623,588 0.1% - 0.6% 
ลูกหน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 246,208,644 246,208,644  
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 13,908,444 8,960,220 22,868,664 3.19%-3.51% 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,865,519,852 - 2,865,519,852 3.19%-3.51% 

 268,808,600 - - 3,426,256,117 256,041,465 3,951,106,182  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคาร - - - 251,034,000 - 251,034,000 2.5% - 5.69% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - - 40,875,299 40,875,299  
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 101,057,277 - - - - 101,057,277 2% 
หุ้นกู ้ - 793,903,674 - - - 793,903,674 4.6% 

เงินกูย้ืมระยะยาว 137,801,832 519,123,868 - 737,619,703 - 1,394,545,403 4.18% - 4.33% 

 238,859,109 1,313,027,542 - 988,653,703 40,875,299 2,581,415,653  
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราคงที ่ อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า     ปรับขึ้นลงตาม           ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ียท่ี 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 78,807,855 124,844 78,932,699 0.20% - 0.25% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะส้ัน - - - 95,654,411 - 95,654,411 0.22% - 0.70% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาว - - - 17,158,042 - 17,158,042 0.25% 
ลูกหน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 203,166,866 203,166,866  
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 426,856,783 - 426,856,783 3.05% - 5.875% 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,649,597,667 - 2,649,597,667 3.05% - 3.70% 

 - - - 3,268,074,758 203,291,710 3,471,366,468  
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราคงที ่ อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
  มากกว่า     ปรับขึ้นลงตาม           ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ียท่ี 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
หน้ีสินทางการเงิน 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคาร - - - 361,770,026 - 361,770,026 5.81% - 5.88% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 41,512,922 41,512,922  
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,145,175 - - - - 103,145,175 2% 

เงินกูย้ืมระยะยาว 137,512,763 576,406,947 80,515,051 856,954,926 - 1,651,389,687 4.07% - 4.77% 

 240,657,938 576,406,947 80,515,051 1,218,724,952 41,512,922 2,157,817,810  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่าง
สมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลง
ตามอตัราตลาดและตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ผลกระทบต่อ 
ก าไรก่อนภาษี 

ผลกระทบต่อ 
ก าไรก่อนภาษี  

(ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
สกลุเงินบาท +0.5 (5,826) (3,738) 

 -0.5 5,826 3,738 
สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ +0.5 (3,257) (755) 

 -0.5 3,257 755 
สกลุเงินเยน +0.1 (5,448) - 

 -0.1 5,448 - 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืสกุลเงินบาทและสกุลเงินเยนท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดไดพ้ิจารณารวมถึงผลกระทบของการน าสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย         
มาใชเ้พื่อป้องกนั  ความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืม และตราสารอนุพนัธ์ท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดและตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของรายการดังกล่าวไม่ได้มีอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว้แล้ว ดังนั้ น                                 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี 
ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอนัเก่ียวเน่ืองจากเงินตราต่างประเทศของเงินฝาก
ธนาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และการกูย้ืมและใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทั
บริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงสัญญาโดยส่วน
ใหญ่มีอายไุม่เกิน 1 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เยน 2,736,310,171 2,838,067,640 26,178,139,465 20,331,904,960 0.2906800 0.2759395 
ดอลลาร์สหรัฐ 21,965,209 4,627,022 21,668,613 13,844,253 30.037100 30.154000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 34,542 35,468 1,659 803 22.663200 22.324450 
มองโกเลีย - 125,919,643 - 6,799,372,630 0.0105064 0.0109182 
ดองเวยีดนาม 172,714,372,862 224,099,999,749 84,829,656,673 65,189,430,051 0.0012990 0.0013015 
ริงกิตมาเลเซีย - 300,000 - - 7.4353000 7.3222000 
รูเปีย 559,748,347 1,234,468,655 1,440,584,070 4,662,791,079 0.0021361 0.0021732 
ดอลลาร์ฮ่องกง 497 - - - 3.8752500  
ฟรังกส์วิส - - 600 - 34.028700  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

ตารางตอ่ไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินต่างประเทศท่ีมีต่อสกุลเงินบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมด
คงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้นน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัจากการ
เปล่ียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 

สกุลเงิน เพ่ิมขึ้น/ลดลง ผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 (ร้อยละ) (พนับาท) 
เยน +0.5 (34,870) 
 -0.5 34,870 
ดอลล์า่ร์สหรัฐ +0.5 45 

 -0.5 (45) 
ดองเวียดนาม +0.5 571 

 -0.5 (571) 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งการสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางการคา้ของแต่ละบริษทั ซ่ึง
แต่ละบริษทัมีความรับผิดชอบในการรักษาระดับเงินสดและการพิจารณาเพิ่มวงเงินเครดิตทั้งในส่วนของ
ภายในกลุ่มบริษทัและกบัสถาบนัการเงินอ่ืนเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องท่ีตอ้งการโดยตอ้งอยู่ภายใตแ้นว
ปฏิบติัของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัประเมินความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการท าแผนการบริหารสภาพคล่องอยา่งต่อเน่ืองและ
รักษาระดบัของเงินสด เงินฝากประจ า วงเงินสินเช่ือแบบผูกพนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และวงเงินแบบสินเช่ือแบบไม่
ผกูพนัจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อใหเ้พียงพอต่อสภาพคล่องท่ีตอ้งการ 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดง
ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 117,144 - - 117,144 
คา่หุน้คา้งจ่าย 9,259 - - 9,259 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 5,550 - - 5,550 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 45,493 183,957 527,658 757,108 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 251,034 - - 251,034 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,169,346 3,897,302 4,807,220 9,873,868 
หุน้กู ้ - 800,000 - 800,000 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,597,826 4,881,259 5,334,878 11,813,963 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 251,034 - - 251,034 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 40,875 - - 40,875 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 101,057 - - 101,057 
เงินกูย้ืมระยะยาว 348,000 1,060,300 - 1,408,300 
หุน้กู ้ - 800,000 - 800,000 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 740,966 1,860,300 - 2,601,266 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกู้
ยมืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของบริษทัย่อยมีมูลค่าเป็น          
ผลขาดทุนจ านวน 42 ลา้นบาท และ 551 ลา้นเยน รวมมูลค่ายุติธรรมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 202 ลา้นบาท 
และบันทึกไวใ้นบัญชีหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลขาดทุนจ านวนเงิน 48 ลา้นบาท และ 432 ลา้นเยน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของบริษทัย่อยมี
มูลค่าเป็นขาดทุนจ านวน 0.3 ลา้นบาท และบันทึกไวใ้นบัญชีหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลขาดทุนจ านวน 2.72 ลา้นบาท 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอา้งอิง
จากมูลค่าท่ีไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สัญญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 32.7 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมดงักล่าว
จดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 2 

ในระหว่างปีปัจจุปัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมและไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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31.     การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.5 เท่า (2562: 2.3 เท่า) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.6 เท่า (2562: 0.6 เท่า) 

32.    เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี 

-  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 92.2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ในอตัรา 10 หุ้น : 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งส้ินไม่เกิน 92.2 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.1 บาทต่อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใด มีเศษของหุ้น

เดิมหลงัจากการจดัสรรหุน้แลว้ ใหจ่้ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.1 บาท และจ่ายเงินปันผล 

เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01111 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10.2444 ล้านบาท รวมการ

จ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุน้ปันผล และเงินสด เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.11111 บาท คิดเป็นจ านวน

เงินรวมทั้งส้ิน 102.44 ลา้นบาท 

- การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ (SSP-W1) จ านวนไม่เกิน 

101,420,000 หน่วย โดยมีอายุ 8 เดือน นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราใช้สิทธิอยู่ท่ี (1 :1) 

หุน้สามญั 1 หุน้ 

- การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ (SSP-W2) จ านวนไม่เกิน 

253,550,000 หน่วย โดยมีอายุ 3 ปี 11 เดือน นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราใชสิ้ทธิอยู่ท่ี 

(1 :1) หุน้สามญั 1 หุน้ 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน 447,170,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

447,170,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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