
 

 

 
 

 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานและงบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2564 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั (มหาชน)                  

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซึ> งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที> 31 ธนัวาคม 2564                  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี>ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี

สิOนสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที>สาํคญั และ                 

ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีOแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที> 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิOนสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ

เฉพาะของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั>น จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที>ควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที>กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนที>

เกี>ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื>นๆตามที>ระบุ              

ในขอ้กาํหนดนัOนดว้ย ขา้พเจา้เชื>อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที>ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื>อใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีCเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.2 เกี>ยวกบัการซืOอบริษทัจากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่            

ซึ> งถือเป็นการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงันัOน เพื>อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ บริษทัฯจึงจดัทาํ

งบการเงินโดยนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัซึ>งรวมบริษทัดงักล่าวเสมือนเป็นหนึ>งหน่วยธุรกิจเดียวกนั

นบัแต่รอบบญัชีแรกที>นาํเสนอ ทัOงนีO  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื>อนไขต่อกรณีนีOแต่อยา่งใด 
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เรืCองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื>องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื>องต่างๆ ที>มีนยัสาํคญัที>สุดตามดุลยพินิจเยี>ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื>องเหล่านีOมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ          

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัOงนีO  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรื>องเหล่านีO  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบที>ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ  

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ> งไดร้วมความรับผดิชอบที>เกี>ยวกบัเรื>องเหล่านีOดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบที>ออกแบบมาเพื>อตอบสนองต่อการประเมินความเสี>ยงจากการแสดงขอ้มูลที>ขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ> งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรื>องเหล่านีO

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื>องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื>องมีดงัต่อไปนีO  

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ตามที>กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 13 บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า                                                       

ในต่างประเทศ โดยตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าประกอบดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุน

ทางตรงอื>นๆและตน้ทุนการกูย้มืเพื>อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว ในระหวา่งปี ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้า   

เพิ>มขึOนเป็นจาํนวนเงินรวม 4,420 ลา้นบาท รายการดงักล่าวเป็นรายการที>มีจาํนวนเงินเป็นสาระสาํคญัในงบแสดง

ฐานะการเงิน นอกจากนีO ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูง ในการพิจารณาและบนัทึกรับรู้ตน้ทุนโครงการ

ดงักล่าว รวมถึงการรับรู้ตน้ทุนการกูย้มืเป็นส่วนหนึ>งของตน้ทุนโครงการ ดงันัOน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญั                       

ต่อการบนัทึกรับรู้ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ขา้พเจา้ไดค้วบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนที>เกี>ยวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการระหวา่ง

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื>อใหไ้ดรั้บเอกสารการตรวจสอบที>เพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบ ในเรื>องดงัต่อไปนีO  

• การบนัทึกบญัชีเกี>ยวกบัการซืOอและการจ่ายชาํระเงินที>เกี>ยวขอ้งกบับญัชีตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า  

• การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการที>เพิ>มขึOนระหวา่งปีโดยการสุ่มตวัอยา่งทดสอบ 

• การทดสอบการคาํนวณและการบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  

• การตรวจสอบวา่ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพยที์>เขา้เงื>อนไขตามมาตรฐาน                  

การรายงานทางการเงิน  

นอกจากนีO  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินที>เกี>ยวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการ

ระหวา่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว 
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ข้อมูลอืCน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื>น ซึ> งรวมถึงขอ้มูลที>รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที>แสดงอยูใ่นรายงานนัOน) ซึ> งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที>ในรายงานของผูส้อบบญัชีนีO  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื>นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชื>อมั>นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื>นนัOน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที>เกี>ยวเนื>องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื>นนัOนมี

ความขดัแยง้ที>มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที>ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอื>นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื>อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที>กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที>

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื>อสารเรื>องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที>ในการกาํกบัดูแลทราบเพื>อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขที>เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีCในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที>รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีOโดยถูกตอ้งตามที>ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี>ยวกบัการควบคุมภายในที>ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื>อใหส้ามารถจดัทาํ          

งบการเงินที>ปราศจากการแสดงขอ้มูลที>ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื>อง 

การเปิดเผยเรื>องที>เกี>ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื>องในกรณีที>มีเรื>องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ

ที>ดาํเนินงานต่อเนื>องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัOงใจที>จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื>องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที>ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที>ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื>อใหไ้ดค้วามเชื>อมั>นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที>ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ>งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื>อมั>นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื>อมั>น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที>ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที>มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที>ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื>อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที>ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านีO  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี>ยง               

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีOดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี>ยงที>อาจมีการแสดงขอ้มูลที>ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน    

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื>อตอบสนอง

ต่อความเสี>ยงเหล่านัOน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที>เพียงพอและเหมาะสมเพื>อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี>ยงที>ไม่พบขอ้มูลที>ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ>งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี>ยงที>เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื>องจากการทุจริตอาจเกี>ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด              

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัOงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที>ไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี>ยวกบัระบบการควบคุมภายในที>เกี>ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื>อออกแบบวธีิการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื>อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที>ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที>เกี>ยวขอ้งที>ผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเกี>ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที>ดาํเนินงานต่อเนื>องของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที>ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที>มีสาระสาํคญัที>เกี>ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที>อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนื>องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที>มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที>เกี>ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที>เปลี>ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึOนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที>ไดรั้บจนถึงวนัที>ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื>องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืOอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที>เกี>ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที>เกิดขึOนโดยถูกตอ้งตามที>ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที>เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี>ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื>อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้>อสารกบัผูมี้หนา้ที>ในการกาํกบัดูแลในเรื>องต่างๆซึ>งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที>

ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที>มีนยัสาํคญัที>พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที>มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที>ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที>เกี>ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้>อสารกบัผูมี้หนา้ที>ในการกาํกบัดูแลเกี>ยวกบัความสมัพนัธ์ทัOงหมดตลอดจนเรื>องอื>นซึ>ง

ขา้พเจา้เชื>อวา่มีเหตุผลที>บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที>ขา้พเจา้

ใชเ้พื>อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 



 

6 

จากเรื>องทัOงหลายที>สื>อสารกบัผูมี้หนา้ที>ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื>องต่าง ๆ ที>มีนยัสาํคญัที>สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื>องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื>องเหล่านีOไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื>องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที>ยากที>จะเกิดขึOน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื>อสารเรื>องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที>ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสื>อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีO  

 

 

สิริกร  เพลินพิศศิริ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2565 



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที,

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 3,579,719,249         1,387,612,915         953,326,317           940,672,813           445,830,775           78,932,699             

เงนิฝากธนาคารที,มีภาระผกูพนัระยะสัCน 8 251,458,844           199,384,026           292,653,571           69,147                   54,659                   95,654,411             

ลกูหนีCการคา้และลกูหนีCอ ื,น 7, 9 703,806,909           478,863,494           416,830,060           391,787,610           270,875,961           221,036,485           

สินคา้คงเหลอื 10 7,584,904               5,078,625               8,001,070               -                           -                           -                           

ลกูหนีCสรรพากร 214,353,338           208,002,490           -                           449,444                 -                           -                           

รายไดค้า่กอ่สร้างที,ยงัไม่เรียกชาํระ 6,110,082               886,870                 -                           -                           -                           -                           

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสัCนแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั 7 9,974,070               8,960,220               -                           238,363,914           22,868,664             426,856,783           

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื,น 15 1,976,690               5,300,000               -                           1,897,387               -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื,น 151,615,161           10,703,734             29,809,819             99,269,817             -                           2,202,123               

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 4,926,599,247         2,304,792,374         1,700,620,837         1,672,510,132         739,630,059           824,682,501           

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารที,มีภาระผกูพนัระยะยาว 11 1,018,188,214         719,751,199           159,038,386           402,941,706           370,623,588           17,158,042             

ลกูหนีCกรมสรรพากร 71,713,127             53,415,110             61,236,822             -                           -                           -                           

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั - 

   สุทธิจากส่วนที,ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 7 -                           -                        -                        3,329,519,852         2,865,519,852         2,649,597,067         

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื,น 15 32,086,947             32,086,947             26,040,947             -                           -                           -                           

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           -                           3,899,773,646         3,106,402,847         2,493,835,114         

ที,ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 13 15,522,354,587       11,248,959,279       10,406,914,513       4,434,195               634,710                 791,280                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 21 724,242,661           766,489,330           796,612,570           -                           -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 1,232,466,012         1,048,315,678         1,040,803,084         5,517                     12,852                   31,102                   

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 27 3,868,609               5,485,862               5,849,105               824,442                 627,416                 436,781                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 531,790,821           746,091,151           368,996,535           -                           -                           -                           

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 19,136,710,978       14,620,594,556       12,865,491,962       7,637,499,358         6,343,821,265         5,161,849,386         

รวมสินทรัพย์ 24,063,310,225       16,925,386,930       14,566,112,799       9,310,009,490         7,083,451,324         5,986,531,887         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที,

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน ีHสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีHสินหมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะสัCนจากสถาบนัการเงนิ 17 518,383,891           276,334,000           382,352,257           497,383,891           251,034,000           361,770,026           

เจ้าหนีCการคา้และเจ้าหนีCอ ื,น 7, 16 3,200,596,244         142,690,646           266,488,259           28,465,481             40,875,299             41,512,922             

รายไดค้า่กอ่สร้างรับลว่งหนา้ 1,604,646               557,001                 -                           -                           -                           -                           

เจ้าหนีCเงนิประกนัผลงาน 3,422,533               5,636,404               6,629,629               -                           -                           -                           

คา่หุน้คา้งจ่ายแกผ่ ูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัยอ่ย 10,436,210             9,259,301               9,280,570               -                           -                           -                           

คา่หุน้คา้งจ่ายจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย -                           -                           71,414,265             -                           -                           -                           

เงนิก ูย้มืระยะสัCนจากผ ูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                           -                           12,061,600             -                           -                           -                           

เงนิก ูย้มืระยะสัCนจากบคุคลและกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั 7 -                           15,000,000             47,250,000             22,087,432             101,057,277           103,145,175           

หนีCสินตามสัญญาเชา่ที,ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 21 31,141,317             29,848,998             28,961,087             -                           -                           -                           

หุน้ก ูร้ะยะยาวที,ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 18 798,136,282           -                           -                           798,136,282           -                           -                           

ส่วนของเงนิก ูย้มืระยะยาวที,ถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ,งปี 19 1,501,914,489         1,210,674,014         757,088,563           401,384,562           343,184,486           343,159,923           

หนีCสินทางการเงนิหมุนเวียนอื,น 20 -                           289,972                 902,905                 -                           -                           -                           

หนีCสินหมุนเวียนอื,น 15,931,086             11,967,707             15,505,968             315,000                 315,000                 315,000                 

รวมหน ีHสินหมนุเวยีน 6,081,566,698         1,702,258,043         1,597,935,103         1,747,772,648         736,466,062           849,903,046           

หน ีHสินไม่หมนุเวยีน

หนีCสินตามสัญญาเชา่ -  สุทธิจากส่วนที,ถงึกาํหนด

  ชาํระภายในหนึ,งปี 21 552,710,730           582,811,363           643,154,379           -                        -                           -                           

หุน้ก ูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนที,ถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ,งปี 18 595,432,542           793,903,674           -                           595,432,542           793,903,674           -                           

เงนิก ูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที,ถงึกาํหนด

  ชาํระภายในหนึ,งปี 19 10,266,676,685       8,806,553,575         8,139,496,337         1,037,929,747         1,051,360,917         1,308,229,764         

หนีCสินภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 27 17,306,245             21,493,150             3,961,859               379,477                 -                           -                           

หนีCสินทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื,น 20 162,783,374           201,583,605           167,627,667           -                        -                           -                           

หนีCสินไม่หมุนเวียนอื,น 12,634,715             12,373,824             9,171,347               4,122,210               3,137,075               2,183,906               

ผลขาดทนุที,เกนิกว่าเงนิลงทนุซ ึ,งบนัทกึโดย

   วิธีส่วนไดส่้วนเสียของเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           -                           40,257,416             31,065,355             41,411,734             

รวมหน ีHสินไม่หมนุเวยีน 11,607,544,291       10,418,719,191       8,963,411,589         1,678,121,392         1,879,467,021         1,351,825,404         

รวมหน ีHสิน 17,689,110,989       12,120,977,234       10,561,346,692       3,425,894,040         2,615,933,083         2,201,728,450         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที, ณ วันที,

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 22

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ 1,419,169,683 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

         (31 ธันวาคม 2563: หุน้สามัญ 922,000,000 หุน้

         มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 1,419,169,683         922,000,000           922,000,000           1,419,169,683         922,000,000           922,000,000           

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้

      หุน้สามัญ 922,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 922,000,000           922,000,000           922,000,000           922,000,000           922,000,000           922,000,000           

      หุน้สามัญ 149,583,690 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 149,583,690           -                           -                           149,583,690           -                           -                           

1,071,583,690         922,000,000           922,000,000           1,071,583,690         922,000,000           922,000,000           

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 2,144,433,755         1,511,209,678         1,511,209,678         2,144,433,755         1,511,209,678         1,511,209,678         

ส่วนเกนิ (ต ํ,ากว่า) ทนุจากการรวมธุรกจิภายใต้

   การควบคมุเดยีวกนั (159,720,093)          33,098,414             33,098,414             (159,720,093)          33,098,414             33,098,414             

กาํไรสะสม 

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 136,653,385           92,200,000             92,200,000             136,653,385           92,200,000             92,200,000             

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 2,748,358,820         2,036,245,692         1,401,371,409         2,748,358,820         2,036,245,692         1,401,371,409         

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ (57,194,107)            (389,652,331)          (346,536,314)          (57,194,107)            (389,652,331)          (346,536,314)          

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 5,884,115,450         4,205,101,453         3,613,343,187         5,884,115,450         4,205,101,453         3,613,343,187         

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัยอ่ยกอ่นการรวมธุรกจิ

   ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 4 -                           262,416,788           171,460,250           -                           262,416,788           171,460,250           

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 490,083,786           336,891,455           219,962,670           -                           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,374,199,236         4,804,409,696         4,004,766,107         5,884,115,450         4,467,518,241         3,784,803,437         

รวมหน ีHสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,063,310,225       16,925,386,930       14,566,112,799       9,310,009,490         7,083,451,324         5,986,531,887         

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิHนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 7 2,014,250,521       1,580,974,942       -                            -                         

รายไดเ้งนิอดุหนนุส่วนเพิ,มราคารับซ ืCอไฟฟ้า 564,830,045          560,466,595          -                            -                         

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -                         21,489,197           -                            -                         

รายไดจ้ากการกอ่สร้าง 17,975,268           3,538,605             -                            -                         

รายไดค้า่บริหาร 7 5,829,080             10,037,039           29,000,000              29,000,000           

กาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยน 78,689,124           47,186,132           39,842,932              16,904,386           

รายไดอ้ ื,น 7 13,887,888           15,467,333           12,794                    12,118                 

รวมรายได้ 2,695,461,926       2,239,159,843       68,855,726              45,916,504           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการขาย 26 1,090,371,076       882,409,244          -                            -                         

ตน้ทนุกอ่สร้าง 26 13,553,423           2,507,243             -                            -                         

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 26 243,466,178          196,327,478          79,078,776              71,577,598           

รวมค่าใช้จ่าย 1,347,390,677       1,081,243,965       79,078,776              71,577,598           

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน 1,348,071,249       1,157,915,878       (10,223,050)            (25,661,094)          

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 12.2 -                         -                         903,402,359            805,730,287          

รายไดท้างการเงนิ 7 2,710,226             2,421,450             113,621,480            107,561,856          

ตน้ทนุทางการเงนิ 7 (356,022,976)        (313,720,065)        (117,550,646)           (92,821,423)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 994,758,499          846,617,263          889,250,143            794,809,626          

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ 27 (65,289,505)          (22,509,852)          (182,451)                 190,634                

กาํไรสําหรับปี 929,468,994          824,107,411          889,067,692            795,000,260          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื4น:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ

   ที,เป็นเงนิตราตา่งประเทศ 319,554,249          (1,047,990)            299,372,383            (8,464,523)            

กาํไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงนิสด  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 32,793,502           (34,651,494)          32,793,502              (34,651,494)          

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ -                         -                         -                            -                         

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื4นสําหรับปี 352,347,751          (35,699,484)          332,165,885            (43,116,017)          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 1,281,816,745       788,407,927          1,221,233,577         751,884,243          

การแบ่งปันกาํไร:

   ส่วนที,เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 859,010,655          736,293,722          859,010,655            736,293,722          

   ส่วนที,เป็นของผ ูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัยอ่ยกอ่นการรวมธุรกจิ

      ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 30,057,037           58,706,538           30,057,037              58,706,538           

   ส่วนที,เป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 40,401,302           29,107,151           -                            -                         

929,468,994          824,107,411          889,067,692            795,000,260          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิHนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม:

   ส่วนที,เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,191,176,540       693,177,705          1,191,176,540         693,177,705          

   ส่วนที,เป็นของผ ูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัยอ่ยกอ่นการรวมธุรกจิ

      ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 30,057,037           58,706,538           30,057,037              58,706,538           

   ส่วนที,เป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 60,583,168           36,523,684           -                            -                         

1,281,816,745       788,407,927          1,221,233,577         751,884,243          

กาํไรต่อหุ้น 29

กาํไรตอ่หุน้ขัCนพืCนฐาน

   กาํไรส่วนที,เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 0.8441                 0.7260                 0.8441                    0.7260                 

กาํไรตอ่หุน้ปรับลด

   กาํไรส่วนที,เป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 0.8408                 0.7260                 0.8408                    0.7260                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิHนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)  

ส่วนเกนิ (ต ํ,ากว่า) ทนุ ส่วนของผ ูถ้อืหุน้เดมิ

จากการรวมธุรกจิ จัดสรรแลว้ ผลตา่งการแปลง ผลขาดทนุจากการ สาํรองสาํหรับการ รวม กอ่นการรวมธุรกจิ ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกนิมูลคา่ ภายใตก้าร สาํรอง คา่งบการเงนิที,เป็น ประมาณการตามหลกั ป้องกนัความเสี,ยงใน องคป์ระกอบอื,นของ รวมส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ภายใตก้าร ที,ไม่มีอาํนาจควบคมุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท ี,ออกและชาํระแลว้ หุน้สามัญ ควบคมุเดยีวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร เงนิตราตา่งประเทศ คณิตศาสตร์ประกนัภัย กระแสเงนิสด ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ของบริษทัฯ ควบคมุเดยีวกนั ของบริษทัยอ่ย ผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562

  - ตามที4รายงานไว้เดิม 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          

ผลสะสมจากการเปลี,ยนแปลงนโยบายบญัช ี -                            -                         -                                  -                        (902,905)             -                               -                                  (162,777,351)              (162,777,351)           (163,680,256)           -                             -                            (163,680,256)           

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจากการรวมธุรกจิ

   ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 4 -                            -                         -                                  -                        -                        -                               -                                  -                               -                            -                            171,460,250              -                            171,460,250             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562

   - 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          171,460,250              219,962,670             4,004,766,107          

กาํไรสาํหรับปี -                            -                         -                                  -                        736,293,722        -                               -                                  -                               -                            736,293,722             58,706,538               29,107,151              824,107,411             

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,นสาํหรับปี -                            -                         -                                  -                        -                        (8,464,523)                 -                                  (34,651,494)                (43,116,017)             (43,116,017)             -                             7,416,533                (35,699,484)             

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                         -                                  -                        736,293,722        (8,464,523)                 -                                  (34,651,494)                (43,116,017)             693,177,705             58,706,538               36,523,684              788,407,927             

เงนิปันผลจ่าย 25 -                            -                         -                                  -                        (101,419,439)       -                               -                                  -                               -                            (101,419,439)           -                             (2,305,004)               (103,724,443)           

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจของบริษทัยอ่ย -                            -                         -                                  -                        -                        -                               -                                  -                               -                            -                            -                             82,710,105              82,710,105              

การเพิ,มทนุของบริษทัยอ่ย -                            -                         -                                  -                        -                        -                               -                                  -                               -                            -                            32,250,000               -                            32,250,000              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 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          262,416,788              336,891,455             4,804,409,696          

-                            -                             -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563

  - ตามที4รายงานไว้เดิม 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          

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจากการรวมธุรกจิ

   ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 4 -                            -                         -                                  -                        -                        -                               -                                  -                            -                            262,416,788              -                            262,416,788             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563

   - หลงัการปรับปรุง 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          262,416,788              336,891,455             4,804,409,696          

กาํไรสาํหรับปี -                            -                         -                                  -                        859,010,655        -                               -                                  -                               -                            859,010,655             30,057,037               40,401,302              929,468,994             

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,นสาํหรับปี -                            -                         -                                  -                        -                        299,372,383               -                                  32,793,502                 332,165,885             332,165,885             -                             20,181,866              352,347,751             

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                         -                                  -                        859,010,655        299,372,383               -                                  32,793,502                 332,165,885             1,191,176,540          30,057,037               60,583,168              1,281,816,745          

การเพิ,มทนุ 22 57,384,007              633,224,077         -                                  -                        -                        -                               -                                  -                               -                            690,608,084             -                             -                            690,608,084             

หุน้ปันผลจ่าย 22, 25 92,199,683              -                         -                                  -                        (92,199,683)         -                               -                                  -                               -                            -                            -                             -                            -                            

เงนิปันผลจ่าย 25 -                            -                         -                                  -                        (10,244,459)         -                               -                                  -                               -                            (10,244,459)             -                             (28,560,364)             (38,804,823)             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 24 -                            -                         -                                  44,453,385          (44,453,385)         -                               -                                  -                               -                            -                            -                             -                            -                            

ซืCอเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 2.2.2 -                            -                         (192,818,507)                 -                        -                        -                               292,339                        -                               292,339                   (192,526,168)           (292,473,825)            -                            (484,999,993)           

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจของบริษทัยอ่ย -                            -                         -                                  -                        -                        -                               -                                  -                               -                            -                            -                             121,169,527             121,169,527             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 1,071,583,690          2,144,433,755      (159,720,093)                 136,653,385        2,748,358,820      107,612,355               (171,119)                       (164,635,343)              (57,194,107)             5,884,115,450          -                             490,083,786             6,374,199,236          

-                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิรวม

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,น



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิHนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)  

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้เดมิ

ส่วนเกนิ (ต ํ,ากว่า) ทนุ ผลตา่งการแปลงคา่ ผลกาํไร (ขาดทนุ) จาก สาํรองสาํหรับการ กอ่นการรวมธุรกจิ

ทนุเรือนหุน้ จากการรวมธุรกจิภายใต้ จัดสรรแลว้ งบการเงนิที,เป็น การประมาณการตาม ป้องกนัความเสี,ยง รวมองคป์ระกอบอื,น ภายใตก้าร รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท ี,ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ  การควบคมุเดยีวกนั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  เงนิตราตา่งประเทศ หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย กระแสเงนิสด ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ควบคมุเดยีวกนั  ผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562

  - ตามที4รายงานไว้เดิม 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               

ผลสะสมจากการเปลี,ยนแปลงนโยบายบญัช ี -                                 -                                 -                                 -                                 (902,905)                      -                                 -                                 (162,777,351)         (162,777,351)                -                              (163,680,256)                

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจากการรวมธุรกจิ

   ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 4 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                          -                                 171,460,250              171,460,250                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562 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)                171,460,250              3,784,803,437               

   - หลงัการปรับปรุง

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 736,293,722                 -                                 -                                 -                          -                                 58,706,538                795,000,260                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,นสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (8,464,523)                   -                                 (34,651,494)           (43,116,017)                  -                              (43,116,017)                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 736,293,722                 (8,464,523)                   -                                 (34,651,494)           (43,116,017)                  58,706,538                751,884,243                 

เงนิปันผลจ่าย 25 -                                 -                                 -                                 -                                 (101,419,439)                -                                 -                                 -                          -                                 -                              (101,419,439)                

การเพิ,มทนุของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                          -                                 32,250,000                32,250,000                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 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)                262,416,788              4,467,518,241               

-                              -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563

  - ตามที4รายงานไว้เดิม 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               

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการจากการรวมธุรกจิ

   ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 4 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                          -                                 262,416,788              262,416,788                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2563

   - หลงัการปรับปรุง 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)                262,416,788              4,467,518,241               

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 859,010,655                 -                                 -                                 -                          -                                 30,057,037                889,067,692                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,นสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 299,372,383                 -                                 32,793,502            332,165,885                 -                              332,165,885                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 859,010,655                 299,372,383                 -                                 32,793,502            332,165,885                 30,057,037                1,221,233,577               

การเพิ,มทนุ 22 57,384,007                   633,224,077                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                          -                                 -                              690,608,084                 

หุน้ปันผลจ่าย 22, 25 92,199,683                   -                                 -                                 -                                 (92,199,683)                  -                                 -                                 -                          -                                 -                              -                                 

เงนิปันผลจ่าย 25 -                                 -                                 -                                 -                                 (10,244,459)                  -                                 -                                 -                          -                                 -                              (10,244,459)                  

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 24 -                                 -                                 -                                 44,453,385                   (44,453,385)                  -                                 -                                 -                          -                                 -                              -                                 

ซืCอเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 2.2.2 -                                 -                                 (192,818,507)                -                                 -                                 -                                 292,339                       -                          292,339                       (292,473,825)             (484,999,993)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 1,071,583,690               2,144,433,755               (159,720,093)                136,653,385                 2,748,358,820               107,612,355                 (171,119)                      (164,635,343)         (57,194,107)                  -                              5,884,115,450               

-                              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,น



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิHนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 994,758,499          846,617,263          889,250,143          794,809,626          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษ ี

   เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสื,อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 750,871,587          533,125,866          214,347                246,163                

   ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยที,ดนิ อาคารและอปุกรณ์

      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,880,447              6,991,848              -                          -                          

  ขาดทนุจากเครื,องจักร และอปุกรณ์เสียหายจากไฟไหม้ 2,663,416              -                          -                          -                          

   สาํรองหนีCสินผลประโยชนข์องพนกังาน 1,718,090              1,661,540              985,134                953,171                

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          (903,402,359)         (805,730,287)         

   กาํไรจากอตัราแลกแปลี,ยนที,ยงัไม่เกดิขึCนจริง (31,349,552)           (38,529,559)           (38,041,799)           (11,456,405)           

   กาํไรที,ยงัไม่เกดิขึCนจริงจากการวัดมูลคา่สินทรัพย์

        ทางการเงนิหมุนเวียนอื,นและหนีCสินทางการเงนิหมุนเวียนอื,น (2,263,173)            (612,933)               (1,897,387)            -                          

   รายไดท้างการเงนิ (2,710,226)            (2,421,450)            (113,621,480)         (107,561,856)         

   ตน้ทนุทางการเงนิ 356,022,976          313,720,065          117,550,646          92,821,423            

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลี,ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีCสินดาํเนนิงาน 2,071,592,064        1,660,552,640        (48,962,755)           (35,918,165)           

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิ,มขึCน) ลดลง

   ลกูหนีCการคา้และลกูหนีCอ ื,น (241,854,139)         (64,751,871)           (8,875,664)            (5,904,877)            

   รายไดค้า่กอ่สร้างที,ยงัไม่เรียกชาํระ (5,223,212)            (886,870)               -                          -                          

   สินคา้คงเหลอื (2,506,279)            2,922,445              -                          -                          

   สินทรัพยท์างการเงนิและสินทรัพยห์มุนเวียนอื,น (41,641,611)           19,106,085            -                          2,202,124              

   ลกูหนีCกรมสรรพากร (24,646,757)           (200,463,330)         (449,444)               -                          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 192,536,465          124,094,683          -                          -                          

หนีCสินดาํเนนิงานเพิ,มขึCน (ลดลง)

   เจ้าหนีCการคา้และเจ้าหนีCอ ื,น 515,729,453          (1,777,986)            2,475,331              (5,336,112)            

   รายไดค้า่กอ่สร้างรับลว่งหนา้ 1,047,645              557,001                -                          -                          

   เจ้าหนีCเงนิประกนัผลงาน (2,213,871)            (993,225)               -                          -                          

   หนีCสินหมุนเวียนอื,น 3,963,379              (3,538,259)            -                          -                          

   หนีCสินไม่หมุนเวียนอื,น (7,486,776)            1,540,935              -                          -                          

   เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 2,459,296,361        1,536,362,248        (55,812,532)           (44,957,030)           

   เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (68,937,022)           (4,840,557)            (892,774)               (660,193)               

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 2,390,359,339        1,531,521,691        (56,705,306)           (45,617,223)           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิHนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารที,มีภาระผกูพนัระยะสัCน (52,074,818)           93,269,545            (14,488)                 95,599,752            

เงนิฝากธนาคารที,มีภาระผกูพนัระยะยาว (298,437,015)         (560,712,813)         (73,326)                 (364,018,946)         

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื,น 5,296,511              (5,300,000)            -                          -                          

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื,น -                          (6,046,000)            -                          -                          

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสัCนแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                          (8,960,220)            (207,862,500)         (59,476,979)           

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                          -                          (464,000,000)         262,750,972          

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          (48,610,375)           (528,549,648)         

เงนิจ่ายชาํระคา่หุน้ลดทนุของบริษทัยอ่ย -                          (71,374,000)           -                          -                          

เงนิมัดจาํจ่ายชาํระคา่หุน้ของบริษทัยอ่ย (99,269,816)           -                          (99,269,816)           -                          

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          499,999,889          700,499,805          

เจ้าหนีCคา่กอ่สร้าง 2,536,433,930        (125,277,425)         -                          -                          

เงนิทดรองจ่ายคา่กอ่สร้าง 88,374,523            (523,627,834)         -                          -                          

สิทธิการใชสิ้นทรัพยต์ามสัญญาเชา่ (2,074,125)            (39,604,539)           -                          -                          

ซืCอที,ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (4,680,052,377)      (970,786,987)         (4,001,798)            (71,342)                 

ซืCอสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (208,899,746)         (2,189,304)            (4,700)                  -                          

เงนิสดจ่ายซ ืCอเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย (485,000,000)         -                          (485,000,000)         -                          

เงนิสนบัสนนุจากรัฐบาล -                          2,179,672              -                          -                          

ดอกเบีCยรับ 2,710,224              2,421,450              674,526                64,520,078            

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (3,192,992,709)      (2,216,008,455)      (808,162,588)         171,253,692          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะสัCนจากธนาคาร 923,424,922          690,283,166          892,824,922          563,562,137          

จ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะสัCนจากธนาคาร (683,460,524)         (789,732,908)         (651,066,000)         (667,729,649)         

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะสัCนจากกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                          -                          (78,969,845)           (2,087,898)            

จ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะสัCนจากผ ูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                          (12,107,900)           -                          -                          

จ่ายคนืเงนิก ูย้มืแกบ่คุคลที,เก ี,ยวขอ้งกนั (15,000,000)           (32,250,000)           -                          -                          

จ่ายชาํระหนีCสินตามสัญญาเชา่ (41,499,960)           (28,154,748)           -                          -                          

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 3,001,264,249        1,653,117,234        423,700,000          88,300,000            

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (1,348,503,474)      (861,292,456)         (378,000,000)         (348,000,000)         

เงนิสดรับจากการออกหุน้ก ู้ 600,000,000          800,000,000          600,000,000          800,000,000          

เงนิสดจ่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการเสนอออกหุน้ก ู้ (5,481,982)            (6,401,440)            (5,481,982)            (6,401,440)            

เงนิสดรับจากการเพิ,มทนุของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคมุ

  ของบริษทัยอ่ย 121,169,531          114,960,104          -                          -                          

รับชาํระคา่หุน้สามัญเพิ,มทนุ 690,608,084          -                          690,608,084          -                          

จ่ายดอกเบีCยและคา่ธรรมเนยีมธนาคาร (354,550,916)         (312,977,236)         (123,660,788)         (84,962,104)           

เงนิปันผลจ่ายใหแ้กผ่ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ ่ (10,244,459)           (101,419,439)         (10,244,459)           (101,419,439)         

เงนิปันผลจ่ายใหแ้กส่่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคมุ (28,560,364)           (2,305,004)            -                          -                          

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 2,849,165,107        1,111,719,373        1,359,709,932        241,261,607          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 145,574,597          7,053,989              -                          -                          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธ ิ 2,192,106,334        434,286,598          494,842,038          366,898,076          

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,387,612,915        953,326,317          445,830,775          78,932,699            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 3,579,719,249        1,387,612,915        940,672,813          445,830,775          

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิHนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิ4มเติม

รายการที,ไม่ใชเ่งนิสด

   สินทรัพยถ์าวรเพิ,มขึCนจากการเปลี,ยนแทน 2,112,366              2,166,412              -                          -                          

   โอนดอกเบีCยจ่ายเป็นตน้ทนุของอาคารและอปุกรณ์ 46,547,494            53,717,908            -                          -                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินีC

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิCนสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั4วไป 
1.1 ข้อมูลทั4วไปของบริษทัฯ 

บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ4 งจดัตัBงและ                  
มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้น          
รายใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นกลุ่มบุคคลในตระกูลเดียวกนั (“กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่”) โดยถือหุ้นทัBงโดยตรงใน
นามบุคคลและถือหุ้นผ่านบริษทั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน การให้คาํปรึกษาและให้บริการ
สําหรับกิจการพลังงานกับบริษัทในเครือ  ที4 อยู่ตามที4 จดทะเบียนของบริษัทฯตัB งอยู่ เลขที4  325/14               
ถนนหลานหลวง แขวงสี4แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชืCอไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืBอไวรัสโคโรนา 2019 ที4ปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ4 งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี4ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีB สินและหนีB สินที4อาจเกิดขึBน
อย่างต่อเนื4อง ทัBงนีB ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื4อสถานการณ์มีการ
เปลี4ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนีB จดัทาํขึBนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที4กาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี             

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที4บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีB  

งบการเงินนีBไดจ้ดัทาํขึBนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื4นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนีB ได้จัดทาํขึB นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั4น จาํกัด 
(มหาชน) (ซึ4 งต่อไปนีB เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ4 งต่อไปนีB เรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนีB  

  จดัตั%งขึ%นใน อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

กลุ่มบริษทัย่อยที/บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัMน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัMนแนล จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี%  จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ไทย 100 100 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ%ลพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั พลสั เอนเนอจี%  จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั                  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั สยามคลีนโซลูชัMน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั ทริปเปิ% ลพี รีนิวเอเบิ%ล จาํกดั                           ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100 

บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 99 - 

Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า เวยีดนาม 80 90 

กลุ่มบริษทัย่อยที/บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     

บริษทั S. Global Power Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 

บริษทั Surge Energy Corporation Limited  ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 

บริษทั Access C Management Limited ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ฮ่องกง 100 100 

บริษทั Sermsang Sustainable Singapore 

Private Limited 

ลงทุนและใหค้าํปรึกษา สิงคโปร์ 100 100 

บริษทั Seijo Corporation  ลงทุนและใหค้าํปรึกษา ญีMปุ่น 100 100 

SS Hidaka No Mori GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีMปุ่น 87 87 

GK GSSE  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีMปุ่น 90 90 

Zouen Energy GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีMปุ่น 100 100 

Ashita Power 1 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีMปุ่น 100 100 

Ashita Power 2 GK ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ญีMปุ่น 100 100 

Tenuun Gerel Construction LLC ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า มองโกเลีย 75 75 

Truong Thanh Quang Ngai Power and 

High Technology JSC. 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า เวยีดนาม 87 87 

Sea Sun Energy Partners Pte, Ltd. ลงทุนและใหค้าํปรึกษา สิงคโปร์ 95 90 

PT Sea Sun Energi ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า อินโดนีเซีย 95 90 
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(ก) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที4เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที4เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั4งการกิจกรรม
ที4ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนัBนได ้ 

(ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตัBงแต่วนัที4บริษทัฯมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที4บริษทัฯสิBนสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัBน 

(ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึBนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีที4สําคญั

เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(ง) สินทรัพยแ์ละหนีB สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ4งจดัตัBงในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปลี4ยน ณ วนัสิBนรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี4ยนถวัเฉลี4ยรายเดือน ผลต่างซึ4 งเกิดขึBนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที4เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี4ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัที4มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมนีBแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที4ไม่เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

มีการเปลี4ยนแปลงโครงสร้างเกี4ยวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งปีปัจจุบนั ดงันีB  

2.2.1 การลงทุนเพิ4มของบริษทัย่อยที4บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อมในระหว่างปี 
 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ4มในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปนีB  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั จาํนวนเงินที4ลงทุน 

 สกลุเงิน 2564 2563 

Ashita Power 1 GK เยน 727.8 274.0 
Ashita Power 2 GK เยน 28.5 2.9 
GK GSSE  เยน - 234.3 
Sea Sun Energy Partners Ptd.,Ltd ดอลล่าร์สหรัฐ 5.0 4.0 
Truong Thanh Quang Ngai Power and High 

Technology JSC. 
 

ดองเวยีดนาม 
 

- 
 

149,291.8 
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2.2.2 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
เมื4อวนัที4 6 กรกฏาคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ซืBอหุ้นในบริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั จากกลุ่มผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่โดยคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อยร้อยละ 99 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนีB สิน ณ วนัที4ซืBอของบริษทัยอ่ย มีรายละเอียด ดงันีB  

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,193 
เงินฝากธนาคารที9มีภาระผกูพนัระยะสั>น 46,270 
ลูกหนี>การคา้และลูกหนี> อื9น 58,345 
สินคา้คงเหลือ 9,947 
เงินฝากธนาคารที9มีภาระผกูพนัระยะยาว 8,000 
ลูกหนี>กรมสรรพกร 31,253 
ที9ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 638,246 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 82 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 46 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื9น 2,914 
เงินกูย้มืระยะสั>นจากสถาบนัการเงิน (27,300) 
เจา้หนี>การคา้และเจา้หนี> อื9น (24,640) 
เจา้หนี> เงินประกนัผลงาน (87) 
เงินกูย้มืระยะสั>นจากบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั (15,000) 
หนี> สินหมุนเวียนอื9น (1,901) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (456,665) 
หนี> สินไม่หมุนเวียนอื9น (229) 
รวม 292,474 
หกั กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (292) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที/ได้รับ 292,182 
หกั ตน้ทุนในการรวมธุรกิจ (485,000) 
ส่วนตํ/ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั (192,818) 
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ทัBงนีB  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าการลงทุนขา้งตน้ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตามวิธีรวมส่วนไดเ้สีย (pooling of interests) กลุ่มบริษทัรับรู้
ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนในการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส่วนไดเ้สียของผูซื้B อใน

มูลค่าตามบัญชีของกิจการที4นํามารวมโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นและแสดงเป็น “ส่วนเกิน            
(ตํ4ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ดังนัB น เพื4อวตัถุประสงค์ในการ
เปรียบเทียบ บริษทัฯไดจ้ดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลงบการเงินสาํหรับปีสิBนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2563 
และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 1 มกราคม 2563 (แสดงยอดหลงัการเปลี4ยนแปลงนโยบาย             
การบญัชีในปี 2563) เพื4อสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของงวดก่อน
ตามเนืBอหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือเสมือนวา่บริษทัในกลุ่ม
ได้ดาํเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัมาตัB งแต่ ก่อนวนัที4 1 มกราคม 2563 แมว้่ารูปแบบ
ความสมัพนัธ์ทางกฎหมายของกลุ่มบริษทักบับริษทัยอ่ยดงักล่าวเกิดขึBนภายหลงักต็าม 
ผลสะสมจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที4เริ4มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ4 งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที4มีรอบระยะเวลาบญัชีที4เริ4มใน
หรือหลงัวนัที4 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึBนเพื4อใหมี้เนืBอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี4ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน 

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีB ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ               
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ทัBงนีB  กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ชั4วคราวเกี4ยวกบัขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสี4ยง
ในบางเรื4องตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที4 9 เรื4อง เครื4องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที4 7 เรื4อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื4องมือทางการเงิน สาํหรับการป้องกนั
ความเสี4ยงที4ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีBยอา้งอิง ซึ4 งส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความเสี4ยงสาํหรับความสัมพนัธ์เหล่านัBนต่อไปไดใ้นช่วงเวลาที4มีความไม่แน่นอนเกี4ยวกบัเวลาหรือ

จาํนวนของกระแสเงินสดที4อา้งอิงกบัอตัราดอกเบีB ยอา้งอิงของรายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยงหรือของ

เครื4องมือป้องกนัความเสี4ยง 

 การนําข้อยกเวน้ชั4วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ              
กลุ่มบริษทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที4จะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงนิที4มีรอบระยะเวลาบัญชีที4เริ4มในหรือหลงั
วนัที4 1 มกราคม 2565 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ4 งจะมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับงบการเงินที4มีรอบระยะเวลาบญัชีที4เริ4มในหรือหลงัวนัที4 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึBนเพื4อใหมี้เนืBอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี4ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั4วคราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที4อาจมีต่องบการเงินในปีที4เริ4มนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
ตามที4กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.2 บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี                 
โดยถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงันัBน เพื4อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ บริษทัฯได้
จดัทาํและนําเสนอขอ้มูลงบการเงินสําหรับปีสิBนสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2563 และงบแสดงฐานะการเงิน                    
ณ  วนัที4  1 มกราคม 2563 (แสดงยอดหลังการเปลี4ยนแปลงนโยบายการบัญชีในปี 2563) เพื4อสะท้อน               
ฐานะการเงินผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของงวดก่อนตามเนืBอหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทั

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือเสมือนว่าบริษทัในกลุ่มไดด้าํเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนั                   
มาตัBงแต่ก่อนวนัที4 1 มกราคม 2563 

รายการปรับปรุงที4มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบกระแส
เงินสด แสดงไดด้งันีB  
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งบแสดงฐานะการเงิน  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 

 ตามที4

รายงาน       
ไวเ้ดิม 

รายการ

ปรับปรุง 
ปรับปรุง

ใหม่ 

ตามที4

รายงานไวเ้ดิม

หลงัการ

เปลี4ยนแปลง

นโยบายบญัชี 
รายการ

ปรับปรุง 
ปรับปรุง

ใหม่ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,364,334 22,829 1,387,163 915,457 37,869 953,326 
เงินฝากธนาคารที4มีภาระผกูพนัระยะสัMน 152,262 47,122 199,384 283,149 9,504 292,653 
ลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื4น 429,675 49,188 478,863 360,393 56,437 416,830 
สินคา้คงเหลือ 345 4,734 5,079 - 8,001 8,001 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินฝากธนาคารที4มีภาระผกูพนัระยะยาว 715,749 4,002 719,751 159,037 1 159,038 
ลูกหนีMสรรพากร 18,139 35,276 53,415 17,412 43,825 61,237 
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,593,942 655,017 11,248,959 9,720,686 686,228 10,406,914 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,048,217 99 1,048,316 1,040,670 133 1,040,803 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,445 41 5,486 5,819 30 5,849 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื4น 743,491 2,600 746,091 365,863 3,133 368,996 
หนี2สิน       
หนี2สินหมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะสัMนจากสถาบนัการเงิน 251,034 25,300 276,334 361,770 20,582 382,352 
เจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื4น 117,144 25,547 142,691 208,658 57,830 266,488 
เจา้หนีM เงินประกนัผลงาน 5,550 86 5,636 6,294 336 6,630 
เงินกูย้มืระยะสัMนจากบุคคล                    
ที4เกี4ยวขอ้งกนั - 15,000 15,000 - 47,250 47,250 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที4ถึง      
กาํหนดชาํระ 1,138,819 71,855 1,210,674 686,089 70,999 757,088 
หนี2สินไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที4ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ4งปี 8,386,928 419,625 8,806,553 7,666,373 473,123 8,139,496 
หนีM สินไม่หมุนเวยีนอื4น 12,172 202 12,374 9,021 150 9,171 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั - 262,417 262,417 - 171,460 171,460 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 

 ตามที4

รายงานไว้

เดิม 

รายการ

ปรับปรุง 

ปรับปรุง

ใหม่ 

ตามที4

รายงานไวเ้ดิม

หลงัการ

เปลี4ยนแปลง

นโยบายบญัชี 

รายการ

ปรับปรุง 

ปรับปรุง

ใหม่ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,843,986 262,417 3,106,403 2,322,375 171,460 2,493,835 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั - 262,417 262,417 - 171,460 171,460 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิMนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2563 

 ตามที4รายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

รายได้     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  1,275,001 305,974 1,580,975 

รายไดท้างการเงิน 2,351 70 2,421 

รายไดอื้4น 15,382 85 15,467 

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนขาย 664,235 218,174 882,409 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 193,467 2,860 196,327 

ตน้ทุนทางการเงิน (287,322) (26,398) (313,720) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (22,520) 10 (22,510) 

การแบ่งปันกาํไร:    

ส่วนที4เป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ย             

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 58,706 58,706 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิMนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2563 

 ตามที4รายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

    

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 747,024 58,706 805,730 

การแบ่งปันกาํไร:    

ส่วนที4เป็นของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัยอ่ยก่อนการ

รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 58,706 58,706 

งบกระแสเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิMนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2563 

 ตามที4รายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,427,093 104,429 1,531,522 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,169,711) (46,297) (2,216,008) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,184,440 (72,721) 1,111,719 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ4มขึMน (ลดลง)

สุทธิ 448,876 (14,589) 434,287 

5. นโยบายการบัญชีที4สําคญั  
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 รายได้จากการขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ตามปริมาณไฟฟ้าที4ส่งมอบดว้ยอตัราค่าไฟฟ้าที4กาํหนดไวใ้นสัญญาซืBอขาย

ไฟฟ้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ4มราคารับซืBอไฟฟ้ารับรู้เมื4อมีความเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุผลว่ากลุ่มบริษทัจะไดรั้บ

เงินอุดหนุนนัBน และกลุ่มบริษทัจะสามารถปฏิบติัตามเงื4อนไขของเงินอุดหนุนที4กาํหนดไว ้ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื4อกลุ่มบริษทัมีความเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลวา่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงิน

อุดหนุนนัBนและกลุ่มบริษทัสามารถปฏิบติัตามเงื4อนไขของเงินอุดหนุนได ้เงินอุดหนุนที4เกี4ยวขอ้งกบัรายได้
จะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินอุดหนุนที4เกี4ยวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายรายการใดจะรับรู้เป็น
รายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาที4กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายที4เกี4ยวขอ้งกบัตน้ทุนที4

ไดรั้บชดเชย  
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที4เกี4ยวขอ้งกบัที4ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไดร้วมเป็นหนีB สินไม่หมุนเวียนเนื4องจากมี
เงื4อนไขตอ้งปฏิบติัตามสญัญาและเมื4อไดป้ฏิบติัตามเงื4อนไขในสญัญาแลว้ เงินอุดหนุนดงักล่าวแสดงหกัจาก
มูลค่าของสินทรัพยที์4 เกี4ยวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยใ์นรูปของค่าเสื4อมราคาที4ลดลง 

ขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื4อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื4อมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที4ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ที4ไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม 

 รายได้ค่าบริหาร 
รายไดค่้าบริหารรับรู้ตลอดช่วงเวลาที4ใหบ้ริการโดยพิจารณาถึงขัBนความสาํเร็จของงาน 

 รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
กลุ่มบริษทับนัทึกรายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างที4ทาํเสร็จ อตัราส่วนของงาน
ก่อสร้างที4ทาํเสร็จคาํนวณโดยการสํารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างที4ทาํจริงกบังานก่อสร้างทัBงหมดตาม

สญัญาโดยพิจารณาจากการสาํรวจทางกายภาพ 

รายไดที้4รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดค่้าก่อสร้างที4ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ” 
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ4 งจะจดัประเภทเป็นลูกหนีB การคา้เมื4อกิจการมีสิทธิที4จะได้รับชาํระโดย
ปราศจากเงื4อนไข เช่น เมื4อกิจการไดใ้ห้บริการเสร็จสิBนและลูกคา้รับมอบงาน ส่วนสัญญาที4มีการเรียกเก็บ
เงินจากลูกคา้มากกวา่มูลค่างานจะแสดงไวเ้ป็น “รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้” ภายใตห้นีB สินหมุนเวยีน 

 รายได้ดอกเบี:ย  
รายไดด้อกเบีBยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีBยที4แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขัBนตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบีB ยที4แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที4เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน
ภายหลงั ที4จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื4อผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาด
วา่จะเกิดขึBน) มาคูณกบัอตัราดอกเบีBยที4แทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีB ยจากหนีB สินทางการเงินที4วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบีB ยที4

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื4อกลุ่มบริษทั มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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 ต้นทุนการก่อสร้าง 
ตน้ทุนการก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนค่าวสัดุและอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอื4นซึ4 งคาํนวณตามส่วนของงานที4
ทาํเสร็จ สัญญาที4มีตน้ทุนงานก่อสร้างที4จ่ายจริงมากกว่าจาํนวนที4ควรถือเป็นตน้ทุนในการให้บริการตาม
ส่วนของงานที4แลว้เสร็จแต่ยงัไม่มีการเรียกชาํระเงินและตน้ทุนของสญัญาที4ยงัไม่เริ4มรับรู้รายไดจ้ะแสดงไว้

เป็น “งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญา” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาที4มี
ตน้ทุนในการใหบ้ริการจากการคาํนวณตามส่วนของงานที4แลว้เสร็จมากกวา่ตน้ทุนงานก่อสร้างที4จ่ายจริงจะ

แสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย” ภายใตห้นีB สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายอื4นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที4ถือวา่เป็นส่วนหนึ4งของอตัราดอกเบีBยที4แทจ้ริง บนัทึกตามเกณฑ์
คงคา้ง 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัB นที4 มี            
สภาพคล่องสูง ซึ4 งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที4ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้คงเหลือบนัทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที4จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ4ากว่าตน้ทุนในการซืBอ

ประกอบดว้ยราคาซืBอ และค่าใชจ่้ายทางตรงที4เกี4ยวขอ้งกบัการซืBอสินคา้นัBน โดยราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
คาํนวณตามวธีิราคาทุนถวัเฉลี4ย 

5.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที4แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

5.5 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 
ตน้ทุนทัBงหมดและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที4เกิดขึBนและเกี4ยวขอ้งโดยตรงกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื4อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้านไดร้วมเป็นส่วนหนึ4งของตน้ทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย วสัดุ
และอุปกรณ์ ตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าบริหารจดัการโครงการ ค่าที4ปรึกษา ค่าใชจ่้ายทางตรง และค่าใชจ่้าย
ทางการเงินที4เกี4ยวขอ้งซึ4งเกิดขึBนในระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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5.6 ที4ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื4อมราคา 
ที4ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื4อมราคาสะสม และ       
ค่าเผื4อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเสื4อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันีB  

ส่วนปรับปรุงที4ดิน 20, 25 ปี 
อาคารสาํนกังานและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า 12, 20, 25 ปี 
ระบบหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 25, 30 ปี 
เครื4องจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่ 12, 20, 25 ปี 
อุปกรณ์ เครื4องมือเครื4องใชแ้ละเครื4องตกแต่ง 3, 5, 10, 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเสื4 อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน  โดยไม่มีการคิดค่าเสื4 อมราคาสําหรับที4 ดิน                 
งานระหวา่งก่อสร้าง และเครื4องจกัรระหวา่งติดตัBง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื4อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื4อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ัBนออกจากบญัชี 

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้4ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์4ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ัBนจะอยู่
ในสภาพพร้อมที4จะใชไ้ดต้ามที4มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื4นถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที4เกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีBยและตน้ทุนอื4นที4เกิดขึBนจากการกูย้มืนัBน 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริ4มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ4มแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื4อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ัBน  

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที4มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยน์ัBน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื4อมีขอ้บ่งชีB ว่าสินทรัพยน์ัBน
เกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่าวทุกสิBนปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที4มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันีB  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ค่าสิทธิในการเชื4อมโยงระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 12, 25 ปี 
ระบบสื4อสารและจาํหน่ายไฟฟ้าภายนอก 20, 25 ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3, 5 ปี 

5.9 สัญญาเช่า 
 ณ วนัเริ4มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื4อสัญญานัBนมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์4ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ4งเพื4อเป็นการแลกเปลี4ยนกบัสิ4งตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 
 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสัBนและสัญญาเช่าที4สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ4า ณ วนัที4สัญญาเช่าเริ4มมีผล (วนัที4สินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้4 งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีB สิน
ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื4อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีB สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จาํนวนเงินของหนีB สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ4มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ4มแรกที4เกิดขึBน จาํนวนเงินที4จ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที4สัญญาเช่าเริ4มมีผลหรือก่อนวนัที4สัญญาเช่าเริ4มมีผล และหักดว้ยสิ4งจูงใจตาม
สญัญาเช่าที4ไดรั้บ 

ค่าเสื4อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุาร
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัBนกวา่ ดงันีB  

ที4ดิน 20, 25 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเมื4อสิBนสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซืB อ ค่าเสื4 อมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์
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 หนี:สินตามสัญญาเช่า 
หนีB สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที4ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 
จาํนวนเงินที4ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที4หักดว้ยสิ4งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที4
ขึBนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที4คาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซืBอซึ4 งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที4กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินัBน และการจ่ายค่าปรับเพื4อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที4ไม่ขึBนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที4เหตุการณ์
หรือเงื4อนไขซึ4งเกี4ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนัBนไดเ้กิดขึBน 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที4ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีBยตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบีBยเงินกูย้มืส่วนเพิ4มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที4สัญญาเช่าเริ4มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หนีB สินตามสญัญาเช่าจะเพิ4มขึBนจากดอกเบีBยของหนีB สินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีB สินตาม

สัญญาเช่า นอกจากนีB  มูลค่าตามบญัชีของหนีB สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื4อมีการเปลี4ยนแปลง
อายสุญัญาเช่า การเปลี4ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า หรือมีการเปลี4ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือก
ซืBอสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสั:นและสัญญาเช่าซึIงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํIา 
สัญญาเช่าที4มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัB งแต่วนัที4สัญญาเช่าเริ4 มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ4 ง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ4า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที4เกี4ยวข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที4มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ            
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนีB บุคคลหรือกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที4มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ4งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯที4มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.11 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือปฏิบติัตามวิธีการรวมส่วน

ไดเ้สีย (pooling of interests) บริษทัฯ (ผูซื้Bอ) วดัมูลค่าตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัดว้ย
ผลรวมของสิ4งตอบแทนที4โอนให้ซึ4 งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที4มีการแลกเปลี4ยนเพื4อให้ไดม้าซึ4 ง
การควบคุม และรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีB สินของกิจการที4นาํมารวมดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการที4ถูกนาํมา
รวมเฉพาะสดัส่วนที4เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส่วนไดเ้สียของผูซื้Bอใน

มูลค่าตามบญัชีของกิจการที4นาํมารวมโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น (หากกิจการที4นาํมารวมมีรายการกาํไร
หรือขาดทุนที4บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น งบการเงินภายหลงัการรวมธุรกิจตอ้งแสดงรายการ
ดงักล่าวในส่วนของเจา้ของเสมือนหนึ4งวา่มีการรวมธุรกิจมาตัBงแต่ตน้) ส่วนต่างคงเหลือของตน้ทุนการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส่วนไดเ้สียของผูซื้Bอในมูลค่าตามบญัชีของกิจการที4นาํมารวมหลงัจาก

คาํนึงถึงรายการกาํไรหรือขาดทุนที4บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ และแสดงเป็น “ส่วนเกิน (ตํ4ากวา่) 
ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเกี4ยวขอ้งกบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที4มีการ

รวมธุรกิจเกิดขึBน 
5.12 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ4 งเป็นสกุลเงินที4ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที4รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินที4ใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัBน 

รายการที4เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที4ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัBนโดยใช้

อตัราแลกเปลี4ยน ณ วนัที4เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีB สินที4เป็นตวัเงินซึ4 งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศได้
แปลงค่าตามสกุลเงินที4ใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัBนโดยใช้อตัราแลกเปลี4ยน ณ วนัสิBนรอบ
ระยะเวลารายงาน  
กาํไรและขาดทุนที4เกิดจากการเปลี4ยนแปลงในอตัราแลกเปลี4ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี4ยนแปลงในอตัราแลกเปลี4ยนของหนีB สินทางการเงินที4ถูกกาํหนดให้เป็น
เครื4องมือที4ใชป้้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนที4มีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นสาํรองสาํหรับการ
ป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสดผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4น และรับรู้ส่วนที4ไม่มีประสิทธิผลเขา้ส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
ในงบการเงินรวม สินทรัพยแ์ละหนีB สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี4ยน ณ  วนัสิBนรอบระยะเวลารายงาน รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของหน่วยงานใน
ต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี4ยน ณ วนัที4เกิดรายการหรืออตัราแลกเปลี4ยนถวัเฉลี4ย
สาํหรับปี ผลต่างจากอตัราแลกเปลี4ยนที4เกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4น และแสดง
เป็นรายการผลต่างการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ 

รายการที4เป็นตวัเงินที4เป็นเงินให้กูย้ืมหรือเงินกูย้ืมกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ4 งรายการดงักล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหนีB หรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี4ยนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4น และแสดง
เป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลี4ยนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการรับหรือชาํระเงินกูย้มืนัBน 
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5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที4ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
ทุกวนัสิBนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื4นของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชีB ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื4อมูลค่าที4คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ4ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัBน ทัBงนีB มูลค่าที4คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที4กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละ
คาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที4สะทอ้นถึงการประเมินความเสี4ยงในสภาพ

ตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี4ยงซึ4 งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์4กาํลงัพิจารณา

อยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที4ดีที4สุด
ซึ4 งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ4 งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที4กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ัก
ดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนัBนผูซื้Bอกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี4ยนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้4ไม่มีความเกี4ยวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั:นของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื4อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตัBงกองทุนสาํรองเลีBยงชีพ ซึ4 งประกอบดว้ยเงินที4พนกังานจ่ายสะสม
และเงินที4กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลีB ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที4กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีBยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที4เกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที4ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื4อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ4 งกลุ่ม
บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีB สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที4ประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี4ยวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทัBงจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที4มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื4อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที4เกี4ยวขอ้งแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึBนก่อน 

5.15 ประมาณการหนีCสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีB สินไวใ้นบญัชีเมื4อภาระผูกพนัซึ4 งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึBนแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื4อ          
ปลดเปลืBองภาระผกูพนันัBน และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันัBนไดอ้ยา่งน่าเชื4อถือ  

5.16 ภาษเีงนิได้  
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนที4คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ              
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั4วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีB สิน ณ วนัสิBนรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีB สินที4เกี4ยวขอ้งนัBน โดยใช้
อตัราภาษีที4มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิBนรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีB สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั4วคราวที4ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั4วคราวที4ใชห้กัภาษี รวมทัBงผลขาดทุนทางภาษีที4ยงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที4มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที4กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที4จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั4วคราวที4ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที4ยงัไม่ไดใ้ชน้ัBน 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิBนรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัBงหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที4เกิดขึBนเกี4ยวขอ้งกบั

รายการที4ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5.17 เครื4องมือทางการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื4อเริ4มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที4เป็นสินทรัพยท์างการเงินที4ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรกต็าม สาํหรับลูกหนีBการคา้ที4ไม่มีองคป์ระกอบเกี4ยวกบัการจดัหาเงินที4มีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที4กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื4องการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที4รับรู้รายการเริ4มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที4วดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที4วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4น และสินทรัพยท์างการเงินที4วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีIวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื4อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนัBนเพื4อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื4อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที4เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีBยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที4ระบุไวเ้ท่านัBน  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีBยที4แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทัB งนีB  ผลกาํไรและขาดทุนที4เกิดขึBนจากการตดัรายการ การเปลี4ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินทีIมีการกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืIน (ตราสารทุน) 
ณ วนัที4รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ4 งไม่ไดถื้อไวเ้พื4อ
คา้ เป็นตราสารทุนที4กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4น โดยไม่สามารถ
เปลี4ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทัBงนีB  การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนที4รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นของสินทรัพยท์างการเงินนีBจะไม่สามารถโอนไปรับรู้

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้4นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที4เป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนัBนในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื4น  

นอกจากนีB  เงินลงทุนในตราสารทุนที4กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นไม่
มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  
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 สินทรัพย์ทางการเงินทีIวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินที4วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ ตราสารอนุพนัธ์ จะแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี4ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีCสินทางการเงนิ 
ยกเวน้หนีB สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื4อเริ4มแรกสําหรับหนีB สินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีB สินทางการเงินเป็นหนีB สินทางการเงินที4วดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีBยที4แทจ้ริง ทัBงนีB  ผลกาํไรและขาดทุนที4เกิดขึBนจากการตดั
รายการหนีB สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีBยที4แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึง ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที4ถือเป็นส่วนหนึ4 งของอตัรา
ดอกเบีB ยที4แทจ้ริงนัBนดว้ย ทัBงนีB  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีB ยที4แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ4 งของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 การตัดรายการของเครื4องมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื4อสิทธิที4จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัBน             
ได้สิBนสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที4จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัB น รวมถึงได้มีการโอน                   
ความเสี4ยงและผลตอบแทนเกือบทัBงหมดของสินทรัพยน์ัBน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัBน  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีB สินทางการเงินก็ต่อเมื4อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีB สินนัBนแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันัBน หรือมีการสิBนสุดลงของภาระผกูพนันัBน ในกรณีที4มีการเปลี4ยนหนีB สินทางการเงินที4มี
อยู่ให้เป็นหนีB สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ4 งมีข้อกําหนดที4แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ข้อกําหนดของหนีB สินที4 มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ  จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนีB สินเดิมและรับรู้                
หนีB สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื4อผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกิดขึBนของตราสารหนีBทัBงหมดที4ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกิดขึBนคาํนวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดที4จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทัBงหมดที4กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบีBยที4แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที4ไดม้า 

ในกรณีที4ความเสี4ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ4มขึBนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตัBงแต่การรับรู้รายการเริ4มแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกิดขึBนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที4อาจจะเกิดขึBน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที4หากความเสี4ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ4มขึBนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตัBงแต่การ
รับรู้รายการเริ4มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที4เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะ
เกิดขึBนตลอดอายทีุ4เหลืออยูข่องเครื4องมือทางการเงิน  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี4ยงดา้นเครดิตจะเพิ4มขึBนอยา่งมีนยัสําคญั เมื4อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนัBนมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 
เมื4อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา
วา่สินทรัพยท์างการเงินนัBนมีการเพิ4มขึBนของความเสี4ยงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญัและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื4น เช่น อนัดบัความน่าเชื4อถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึBนสําหรับลูกหนีB การคา้

ดงันัBน ทุกวนัสิBนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี4ยนแปลงของความเสี4 ยง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื4อผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกิดขึBนตลอดอายขุองลูกหนีBการคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึBนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี4ยวกบัลูกหนีBนัBนและสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื4อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สญัญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเครื4องมือทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินและหนีB สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน กต่็อเมื4อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที4รับรู้ และกิจการมี
ความตัBงใจที4จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตัBงใจที4จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีB สินพร้อมกนั 

5.18 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเสี4ยง 
 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซืBอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปลี4ยนอตัรา

ดอกเบีBย เพื4อป้องกนัความเสี4ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี4ยน และอตัราดอกเบีBย ตามลาํดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ4มแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที4ทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี4ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้ในกรณีที4มีการกาํหนดใหต้ราสารอนุพนัธ์นัBนเป็นเครื4องมือที4ใชป้้องกนัความเสี4ยงในกระแส
เงินสดที4มีประสิทธิผล ทัBงนีB  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื4อมีมูลค่ายติุธรรม
มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหนีB สินทางการเงินเมื4อมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ที4มีอายสุัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื4น หรือหนีB สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื4น และแสดงตรา
สารอนุพนัธ์อื4นเป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน หรือหนีB สินทางการเงินหมุนเวยีน 
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 การบัญชีป้องกนัความเสี4ยง 
กลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี4ยงสาํหรับการป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสดของรายการ

หนีB สินที4 รับรู้ในบัญชีแล้ว และรายการที4คาดการณ์ไวที้4มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดับสูงมาก                   
ที4จะเกิดขึBน 

ณ วนัที4เริ4มกาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี4ยง กลุ่มบริษทัตอ้งมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสาร
อยา่งเป็นทางการเกี4ยวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี4ยงซึ4 งจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี4ยง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเสี4ยงในการดาํเนินการป้องกนัความเสี4ยง 

รายละเอียดของเอกสารดงักล่าวซึ4 งไดจ้ดัทาํตัBงแต่วนัเริ4มตน้การป้องกนัความเสี4ยงและไดป้รับปรุงอย่าง

ต่อเนื4อง กล่าวถึง เครื4องมือที4ใชป้้องกนัความเสี4ยง รายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยง ลกัษณะของความเสี4ยง
ที4จะป้องกนั และวธีิที4กลุ่มบริษทัใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี4ยง 
ซึ4 งรวมถึงการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวธีิกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสี4ยง  

ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี4ยงจะเขา้เงื4อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี4ยง เมื4อเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี4ยงทุกขอ้ต่อไปนีB  

-   มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที4มีการป้องกันความเสี4 ยง และเครื4 องมือที4ใช้ป้องกัน       
ความเสี4ยง  

- ผลกระทบของความเสี4ยงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสําคญัในการเปลี4ยนแปลงมูลค่าที4เป็นผลมาจาก
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจนัBน 

- อตัราส่วนการป้องกนัความเสี4 ยงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี4 ยงดงักล่าวคาํนวณจาก
ปริมาณของรายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยงซึ4 งกิจการทาํการป้องกนัความเสี4ยงจริง และปริมาณของ
เครื4องมือที4ใชป้้องกนัความเสี4ยงซึ4งกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเสี4ยงจริง 

กลุ่มบริษทับนัทึกการป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสดที4เขา้เงื4อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี4ยงทุกขอ้ 
ดงันีB   

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของเครื4องมือที4ใชป้้องกนัความเสี4ยงส่วนที4มีประสิทธิผลเป็นสํารอง

สําหรับการป้องกันความเสี4 ยงในกระแสเงินสดผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4น  และรับรู้ส่วนที4ไม่มี
ประสิทธิผลเขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที ทัBงนีB  สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสด
จะมีการปรับปรุงให้เท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมของเครื4องมือที4ใชป้้องกนัความเสี4ยง 
หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสะสมของรายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยง แลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ4ากวา่ 
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การรับรู้รายการในภายหลังของสํารองสําหรับการป้องกันความเสี4 ยงในกระแสเงินสดที4สะสมอยู่ใน                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4นขึBนอยูก่บัลกัษณะของรายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยงอา้งอิง กล่าวคือ ในกรณี              
ที4รายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยงไดถู้กรับรู้เป็นรายการที4ไม่ใช่เครื4องมือทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการ
จะโอนสาํรองที4สะสมอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ไปเป็นส่วนหนึ4งของราคาทุนเริ4มแรกหรือมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยห์รือหนีB สินที4มีการป้องกนัความเสี4ยงนัBน โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นสาํหรับงวด สาํหรับการป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสด
ในกรณีอื4น ๆ กิจการจะโอนสาํรองที4สะสมอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัที4กระแสเงินสดที4มีการป้องกนัความเสี4ยงส่งผลกระทบต่อส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

เมื4อการบญัชีป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสดไดย้ติุลง สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงิน
สดที4สะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นจะถูกโอนไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัทีในกรณีที4กระแส

เงินสดของรายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยงไม่คาดวา่จะเกิดขึBนอีกต่อไปและถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดั

ประเภทรายการใหม่ หากกิจการคาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตที4มีการป้องกนัความเสี4ยงนัBนจะยงัคงเกิด
ขึBนอยู ่สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสดที4สะสมไวจ้ะยงัคงตอ้งอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้
ต่อไป โดยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในงวดเดียวกบัที4มีการรับรู้รายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยง  

5.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที4คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที4จะตอ้งจ่ายเพื4อโอน
หนีB สินให้ผูอื้4นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที4เกิดขึBนในสภาพปกติระหว่างผูซื้Bอและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที4วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซืBอขายในตลาดที4มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหนีB สินซึ4 งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที4เกี4ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที4ไม่มีตลาดที4มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีB สินที4มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซืBอขายในตลาดที4มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าที4เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที4สามารถสังเกตไดที้4เกี4ยวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนีB สินที4จะวดัมูลค่ายติุธรรมนัBนใหม้ากที4สุด  
ลาํดบัชัBนของมูลค่ายติุธรรมที4ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีB สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที4นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันีB  
 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซืBอขายของสินทรัพยห์รือหนีB สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที4มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื4นที4สามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีB สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที4ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี4ยวกบักระแสเงินในอนาคตที4กิจการประมาณขึBน  

ทุกวนัสิBนรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัBน
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีB สินที4 ถืออยู่ ณ  วันสิB นรอบระยะเวลารายงานที4 มีการ                         
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึBนประจาํ 
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6.   การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที4สําคญั 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                    
การประมาณการในเรื4องที4มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีB ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินที4แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที4แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที4
เกิดขึBนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที4ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที4สาํคญัมีดงันีB  

ค่าเผื4อผลขาดทุนด้านเครดติที4คาดว่าจะเกดิขึCนของลูกหนีCการค้าและเงนิให้กู้ยืม 
ในการประมาณค่าเผื4อผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกิดขึBนของลูกหนีBการคา้และเงินใหกู้ย้มื ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึBนจากลูกหนีB แต่ละราย  
โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีB ที4คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที4คาดการณ์ไวข้อง
กลุ่มลูกหนีB ที4 มีความเสี4 ยงด้านเครดิตที4คล้ายคลึงกัน  เป็นต้น  ทัB งนีB  ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญา

ของลูกหนีB ที4เกิดขึBนจริงในอนาคต 

มูลค่ายุติธรรมของเครื4องมือทางการเงนิ 
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื4องมือทางการเงินที4รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินที4ไม่มีการซืBอขายใน

ตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซืBอขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเครื4องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ4 งตวัแปรที4ใช้
ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที4มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี4ยงทางดา้นเครดิต 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์ และการเปลี4ยนแปลงของมูลค่าของเครื4องมือทางการเงินในระยะยาว ทัBงนีB  
การเปลี4ยนแปลงของสมมติฐานที4เกี4ยวขอ้งกบัตวัแปรที4ใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมที4

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลาํดบัชัBนของมูลค่ายติุธรรม 

ที4ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื4อมราคา 
ในการคาํนวณค่าเสื4อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื4อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี4ยนแปลงเกิดขึBน 

นอกจากนีB  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที4คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ4ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัBน 
ในการนีB ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที4เกี4ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ4 ง

เกี4ยวเนื4องกบัสินทรัพยน์ัBน 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที4ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที4คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยที์4ก่อให้เกิดเงินสด รวมทัBงการเลือกอตัราคิดลดที4เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัBนๆ 

สัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 
การกาํหนดอัตราดอกเบี:ยเงินกู้ยมืส่วนเพิIม  
กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบีBยตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัBน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการกาํหนดอตัราดอกเบีBยการกูย้มืส่วนเพิ4มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีB สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบีBยการกูย้มืส่วนเพิ4มเป็นอตัราดอกเบีBยที4กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินที4จาํเป็นเพื4อให้ไดม้าซึ4 ง

สินทรัพยที์4มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที4คลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที4คลา้ยคลึง  

7. รายการธุรกจิกบักจิการที4เกี4ยวข้องกนั 
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที4สาํคญักบัผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลหรือกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื4อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที4ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั
และบุคคลหรือกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนัเหล่านัBน ซึ4 งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันีB   

(หน่วย:บาท) 

 สาํหรับปีสิMนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
  (ปรับปรุงใหม่)    

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
รายไดค้่าบริหาร - - 29,000,000 29,000,000 อตัราตามสญัญา 
รายไดด้อกเบีMย - - 111,344,772 106,792,180 อตัราดอกเบีMยร้อยละ 

3.06 - 3.99 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 499,999,889 700,499,805  
ค่าใชจ่้ายดอกเบีMย - - 1,201,849 2,031,550 อตัราดอกเบีMย                  

ร้อยละ 2 ต่อปี  
ค่าบริการจ่าย - - 10,200,000 10,200,000 อตัราตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 7,548,853 7,671,162 - - อตัราตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 825,955 947,490 371,836 396,000 อตัราตามสญัญา 
ค่าสินคา้ - 63,666 - - ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงันีB   

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนี'การค้า - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 4,892,443 4,892,443 

กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 1,449,011 1,491,256 - - 

รวมลูกหนี?การคา้ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 1,449,011 1,491,256 4,892,443 4,892,443 

     

ดอกเบี'ยค้างรับ - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย  - - 352,559,863 241,316,201 

รวมดอกเบี?ยคา้งรับ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั - - 352,559,863 241,316,201 

เงนิทดรองจ่ายซื'อสินทรัพย์ - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั     

กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 63,936,779 21,738,554 - - 

รวมเงินทดรองจ่ายซื?อสินทรัพย ์- กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 63,936,779 21,738,554 - - 

     

เงนิมดัจาํจ่าย - บุคคลและกจิการที/เกี/ยวข้องกนั     

บุคคลและกิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 99,269,816 - 99,269,816 - 

รวมเงินมดัจาํจ่าย - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 99,269,816 - 99,269,816 - 

     

เจ้าหนี'การค้า - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 16)     

บริษทัยอ่ย  - - 5,457,000 5,457,000 

กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 15,089 15,089 - - 

รวมเจา้หนี?การคา้ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 15,089 15,089 5,457,000 5,457,000 

     

ดอกเบี'ยค้างจ่าย - กจิการที/เกี/ยวข้องกนั (หมายเหตุ 16)     

บริษทัยอ่ย - - 2,630,785 24,858,125 

รวมดอกเบี?ยคา้งจ่าย - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั - - 2,630,785 24,858,125 

     

ค่าเช่าค้างจ่าย - บุคคลและกจิการที/เกี/ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 16)     

บุคคลและกิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 69,564 62,970 30,000 30,000 

รวมค่าเช่าคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 69,564 62,970 30,000 30,000 
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 สัญญาบริหาร 
บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าบริหารกบับริษทัยอ่ยสองแห่ง ซึ4 งบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระค่าบริหารตามที4ระบุไวใ้น
สญัญา 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ4 งไดท้าํสัญญาค่าบริหารกบับริษทัฯ ซึ4 งบริษทัฯตอ้งจ่ายชาํระค่าบริหารตามที4ระบุไวใ้น
สญัญา 

 สัญญาซืCอขายไฟฟ้า 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ4 งทาํสัญญาซืBอขายไฟฟ้าหลายสัญญากบักิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั
แห่งหนึ4งมีอายสุญัญา 25 ปี 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที4เกี4ยวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 และการเคลื4อนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงันีB  

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2564 ระหวา่งปี ระหวา่งปี การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั?นแก่กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั      

Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock 

Company 8,960,220 - - 

 

1,013,850 9,974,070 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2564 ระหวา่งปี ระหวา่งปี การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั?นแก่กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั
บริษทัยอ่ย      
บริษทั แอคเซส เอนเนอจี?  จาํกดั 13,908,444 - - - 13,908,444 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั:น จาํกดั - 300,000 (300,000) - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. - 192,862,500 - 6,618,900 199,481,400 
Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock 

Company 8,960,220 - - 1,013,850 9,974,070 
บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั - 15,000,000 - - 15,000,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั?นแก่กิจการที:
เกี:ยวขอ้งกนั 22,868,664 208,162,500 (300,000) 7,632,750 238,363,914 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2564 ระหวา่งปี ระหวา่งปี การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั         
บริษทัยอ่ย      
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั:นแนล จาํกดั 2,798,519,852 464,000,000 - - 3,262,519,852 
บริษทั แอคเซส เอนเนอจี?  จาํกดั 20,000,000 - - - 20,000,000 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 47,000,000 - - - 47,000,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที:
เกี:ยวขอ้งกนั 2,865,519,852 464,000,000 - - 3,329,519,852 

บริษัทฯได้ทําสัญญาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท  เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั4นแนล จํากัด มีกําหนดชําระคืน                
ภายในปี 2570 - 2574 โดยมีอตัราดอกเบีBยเงินกูร้้อยละ 3.06 - 3.69 ต่อปี 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาให้กู้ยืมเงินกับบริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกัด มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2574                
โดยมีอตัราดอกเบีBยเงินกูร้้อยละ 3.06 - 3.69 ต่อปี 

บริษัทฯได้ทาํสัญญาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท แอคเซส เอนเนอจีB  จาํกัด มีกาํหนดชําระคืนภายในปี 2572                
โดยมีอตัราดอกเบีBยเงินกูร้้อยละ 3.06 - 3.69 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั4น จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2565                
โดยมีอตัราดอกเบีBยเงินกูร้้อยละ 3.64 - 3.69 ต่อปี 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2565 โดยมี
อตัราดอกเบีBยเงินกูร้้อยละ 3.45 - 3.64 ต่อปี  

บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืกบับริษทั Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company มีกาํหนดชาํระ
คืนภายในปี 2565  

บ ริษัทฯได้ทําสัญญ าให้ กู้ยืมกับบ ริษัท  Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company                     
มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2565 อตัราดอกเบีBยเงินกูร้้อยละ 3.99 ต่อปี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั?นแก่กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั     

Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company - 8,960,220 - 8,960,220 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั?นแก่กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนัและ                

บริษทัยอ่ย     

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี?  จาํกดั 19,730,855 - (5,822,411) 13,908,444 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั:นแนล จาํกดั 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 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั?นแก่กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 426,856,783 8,960,220 (412,948,339) 22,868,664 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั         

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั  83,622,867 - (83,622,867) - 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั:นแนล จาํกดั 2,473,474,200 489,164,797 (164,119,145) 2,798,519,852 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี?  จาํกดั 25,500,000 - (5,500,000) 20,000,000 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 67,000,000 - (20,000,000) 47,000,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 2,649,597,067 489,164,797 (273,242,012) 2,865,519,852 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2564 ระหวา่งปี ระหวา่งปี การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 2564 

 (ปรับปรุงใหม่)     

เงินกูย้มืระยะสั?นจากบุคคลที:เกี:ยวขอ้งกนั      

กรรมการ 15,000,000 - (15,000,000) - - 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหวา่งปี ระหวา่งปี การแปลงค่า 31 ธนัวาคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

เงินกูย้มืระยะสั?นจากบุคคลที:เกี:ยวขอ้งกนั      

กรรมการ 47,250,000 - (32,250,000) - 15,000,000 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2564 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั?นจากกิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 75,390,108 - (75,390,108) - 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั  10,898,772 - (350,000) 10,548,772 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ?ล พาวเวอร์ จาํกดั 2,179,737 - (2,179,737) - 
บริษทั พลสั เอนเนอจี?  จาํกดั 2,252,927 - (350,000) 1,902,927 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 1,454,784 - (350,000) 1,104,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชั:น จาํกดั 8,880,949 - (350,000) 8,530,949 

รวมเงินกูย้มืระยะสั?นจากกิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 101,057,277 - (78,969,845) 22,087,432 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือ ณ เพิ:มขึ?น ลดลง ยอดคงเหลือ ณ 

 1 มกราคม 2563 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั?นจากกิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั     
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 75,890,108 - (500,000) 75,390,108 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั  11,228,772 - (330,000) 10,898,772 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ?ล พาวเวอร์ จาํกดั 2,509,737 - (330,000) 2,179,737 
บริษทั พลสั เอนเนอจี?  จาํกดั 2,582,927 - (330,000) 2,252,927 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 1,784,784 - (330,000) 1,454,784 
บริษทั สยามคลีนโซลูชั:น จาํกดั 9,148,847 - (267,898) 8,880,949 

รวมเงินกูย้มืระยะสั?นจากกิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 103,145,175 - (2,087,898) 101,057,277 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที4ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนีB  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสั?น 22,814,270 21,852,673 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 967,193 935,233 

รวม 23,781,463 22,787,906 

การคํBาประกนัใหก้บักิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 

บริษัทฯเป็นผูค้ ํB าประกันวงเงินกู้ยืมให้กับกิจการที4 เกี4ยวข้องกันตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 19 (ค), (ญ) และ (ฏ) 
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8.       เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด/เงนิฝากธนาคารที4มีภาระผูกพนัระยะสัCน 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินสด 312,296 291,592 12,339 6,597 
เงินฝากระหวา่งทาง 284,968 651,356 - - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 2,673,766,153 352,220,757 243,549,872 866,004 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 905,355,832 1,034,449,210 697,110,602 444,958,174 
รวม 3,579,719,249 1,387,612,915 940,672,813 445,830,775 

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยสองแห่ง ไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 192.5 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ย: 165.2 ลา้นบาท) ไปจาํนาํเพื4อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํBาประกนัสินเชื4อเงินกูร้ะยะ
ยาว ตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 โดยบริษทัยอ่ยสามารถเบิกถอนเงินฝากธนาคาร
ดงักล่าวเพื4อใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 

เงนิฝากธนาคารที4มีภาระผูกพนัระยะสัCน 
ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 0.07 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 0.05 ลา้นบาท) ซึ4 งไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะสัBนและระยะยาว ตามที4กล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 19 โดยบริษทัฯสามารถเบิกใชเ้งินจากบญัชีไดต้อ้งไดรั้บอนุญาต
จากธนาคาร 

บริษทัยอ่ยสองแห่ง ไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซึ4 งมียอดคงเหลือ ณ วนัที4        
31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 168.30 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 171.63 ลา้นบาท) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้กู ้
เพื4อเป็นหลกัทรัพยค์ ํBาประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย ตามเงื4อนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวตามที4
กาํหนด โดยเงินฝากธนาคารดงักล่าวถูกกนัไวเ้พื4อใชส้าํหรับการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบีBยเงินกูย้มืที4จะครบ
กาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน 

บริษทัยอ่ยในประเทศมองโกเลียมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 2.5 
ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณจาํนวน 83.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 0.9 ลา้นเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 27.7 ล้านบาท) ที4มีข้อจาํกัดในการเบิกใช้ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม             
ระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งทาํการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว 
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9.       ลูกหนีCการค้าและลูกหนีCอื4น 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนี?การคา้ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั     

อายหุนี?คงคา้งนบัจากวนัที:ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,449,011 1,491,356 4,892,443 4,892,443 

รวมลูกหนี?การคา้ - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั 1,449,011 1,491,356 4,892,443 4,892,443 

ลูกหนี?การคา้ - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั     

อายหุนี?คงคา้งนบัจากวนัที:ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 470,578,307 323,792,546 - - 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 598,970 1,697,319 - - 

3 - 6 เดือน 4,622,884 - - - 

 6 - 12 เดือน 98,534 - - - 

 มากกวา่ 12 เดือน 71,223 71,223 - - 

รวม 475,969,918 325,561,088 - - 

หกั : ค่าเผื:อผลขาดทุนดา้นเครดิต                             

ที:คาดวา่จะเกิดขึ?น (71,223) - - - 

รวมลูกหนี?การคา้ - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั 475,898,695 325,561,088 - - 

ลูกหนี? อื:น - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั     

ดอกเบี?ยคา้งรับ - - 352,559,863 241,316,201 

รวมลูกหนี? อื:น - กิจการที:เกี:ยวขอ้งกนั - - 352,559,863 241,316,201 

ลูกหนี? อื:น - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั     

เงินจ่ายล่วงหนา้อื:น 58,969,193 36,840,734 31,059,057 20,853,781 

ภาษีซื?อรอคืน 110,988,881 104,733,917 3,276,247 3,813,536 

ลูกหนี? อื:น 56,501,129 10,236,399 - - 

รวมลูกหนี? อื:น - กิจการที:ไม่เกี:ยวขอ้งกนั 226,459,203 151,811,050 34,335,304 24,667,317 

รวมลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื:น 703,806,909 478,863,494 391,787,610 270,875,961 

 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้าํลูกหนีBการคา้มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 10.7 ลา้นบาท 
ไปคํBาประกนัวงเงินสินเชื4อที4ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่) 

สินคา้สาํเร็จรูป 421,096 345,131 

วตัถุดิบ 7,163,808 4,733,494 

รวม 7,584,904 5,078,625 

11. เงนิฝากธนาคารที4มีภาระผูกพนัระยะยาว 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 101.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2563: 101.8 ลา้นบาท) ซึ4 งไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาว ตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 19 (ข) 

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวน 9 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณ 301.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 9 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 268.8             
ลา้นบาท) ซึ4 งวางไวเ้พื4อคํBาประกนัตามสัญญาสาํหรับการออกหนงัสือคํBาประกนัตามสัญญาก่อสร้างตามที4
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.5 

บริษทัย่อยในประเทศไทยสองแห่ง ไดจ้าํนาํและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารซึ4 งมียอด
คงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 11.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 7.2 ลา้นบาท) ซึ4 งได้
วางไวเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว ตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 (ค), 
และ 19 (จ) 

บริษทัยอ่ยในประเทศญี4ปุ่นมีบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจ์าํนวน 1,785.1 ลา้นเยน หรือประมาณจาํนวน  
518.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 910.6 ลา้นเยน หรือประมาณ 264.7 ลา้นบาท) ที4มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร โดยบริษทัย่อยตอ้งทาํการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใช ้             
เงินฝากดงักล่าว   

บริษัทย่อยในประเทศมองโกเลียมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์จาํนวน 2.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณจํานวน  84.2 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2563: 2.5 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 77.2 ลา้นบาท)ที4มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบั
ธนาคาร โดยบริษทัยอ่ยตอ้งทาํการขออนุญาตธนาคารในการเบิกใชเ้งินฝากดงักล่าว 

บริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนาม มีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัจาํนวน 700 ลา้นเวียดนามดอง หรือประมาณ 
1.0 ลา้นบาท ที4มีขอ้จาํกดัในการเบิกไวภ้ายใตส้ญัญากูย้มืเงินระยะยาวกบัธนาคาร 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที4แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัที4  31 ธันวาคม 2564 และ 2563                       

มีรายละเอียดดงัต่อไปนีB  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื5อบริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 

บริษัทย่อยที+บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 100 100 900,506 900,506 900,506 900,506 1,954,508 1,816,037 
บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั5น จาํกดั 100 100 34,141 131,312 34,141 131,312 312 97,354 
บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั5นแนล จาํกดั                                              100 100 810,000 810,000 810,000 810,000 498,958 150,894 
บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 100 100 13,250 13,250 13,250 13,250 11,682 11,810 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั                          100 100 50,000 50,000 50,000 50,000 74,486 63,214 
บริษทั สยาม รีนิวเอเบิLลพาวเวอร์ จาํกดั 100 100 6,310 3,250 6,310 3,250 5,056 2,320 
บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 100 100 108,400 108,400 108,400 108,400 116,165 103,382 
บริษทั พลสั เอนเนอจีL  จาํกดั 100 100 3,250 3,250 3,250 3,250 2,170 2,451 
บริษทั สยามคลีนโซลูชั5น จาํกดั 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 9,217 9,386 
บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 100 100 2,500 2,500 2,500 2,500 1,287 1,584 
บริษทั ทริปเปิL ลพี รีนิวเอเบิLล จาํกดั 100 100 6,500 6,000 6,500 6,000 192 45 
บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั 99 - 243,000 - 243,000 - 329,780 262,417 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 80 90 876,659 621,268 709,671 567,949 895,961 585,509 
รวม       3,899,774 3,106,403 

นอกจากนีB  ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที4มีผลขาดทุนสะสมเกิน
ทุนซึ4 งแสดงภายใตห้ัวขอ้ “ผลขาดทุนที4เกินกว่าเงินลงทุนซึ4 งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย” ในงบการเงินสรุปไดด้งันีB  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื5อบริษทั สดัส่วนการลงทุน ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

ผลขาดทุนที+เกนิกว่าเงนิลงทุนซึ+งบันทึก                       
โดยวธีิส่วนได้เสียของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  
      

บริษทั แอคเซส เอนเนอจีL  จาํกดั 100 100 33,000 32,500 33,000 32,500 (40,257) (31,065) 
รวมผลขาดทุนที5เกินกวา่เงินลงทุนซึ5งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ   (40,257) (31,065) 

รายละเอียดการเปลี4ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างงวดไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงิน ขอ้ 2.2.2 

บริษทัฯไดน้าํเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ4 งซึ4 งมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 74.5 
ลา้นบาท (2563: 63.2 ลา้นบาท) ไปจาํนําเพื4อเป็นหลกัประกันสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย
ดงักล่าวตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 (ค) 
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดงันีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ?นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื:อบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื:น 

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 620,822 598,699 17,648 6,260 

บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 129 1,380 - - 

บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั:นแนล จาํกดั 130,936 127,735 216,947 (70,668) 

บริษทั แอคเซส เอนเนอจี?  จาํกดั (9,754) (2,612) 62 348 

บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั (128) (122) - - 

บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 11,272 11,243 - - 

บริษทั สยาม รีนิวเอเบิ?ลพาวเวอร์ จาํกดั (324) (296) - - 

บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 12,782 13,813 - - 

บริษทั พลสั เอนเนอจี?  จาํกดั (281) (273) - - 

บริษทั สยามคลีนโซลูชั:น จาํกดั (169) (162) - - 

บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั (297) (289) - - 

บริษทั ทริปเปิ? ลพี รีนิวเอเบิ?ล จาํกดั (353) (344) - - 

บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั 67,547 58,706 - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. 71,221 (1,748) 97,509 20,944 

รวม 903,403 805,730 332,166 (43,116) 

12.3 เงนิปันผลรับ 
ในระหวา่งปี บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงันีB  

(หน่วย: พนับาท) 

ชื4อบริษทั เงินปันผลรับ 

 สาํหรับปีสิMนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 500,000 690,000 
บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั - 10,500 

รวม 500,000 700,500 
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12.4 การเรียกชําระค่าหุ้นและการเพิ4มทุนของบริษทัย่อย 
12.4.1 ในระหว่างปี บริษทั Truong Thanh Tra Vinh Wind Power JSC. ไดเ้รียกให้บริษทัฯชาํระค่าหุ้นคิด

เป็นเงิน  105,928 ล้านดองเวียดนาม  หรือเทียบเท่า 139.5 ล้านบาท  ซึ4 งบริษัทย่อยดังกล่าว                       
ไดท้ยอยรับชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัที4 18 พฤษภาคม 2564 

12.4.2 ในระหว่างปี บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั4น จาํกดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯ ชาํระค่าหุ้นคิดเป็นเงิน 1.3 
ลา้นบาท ซึ4 งบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดรั้บชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัที4 5 กรกฏาคม 2564 

12.4.3 ในระหว่างปี บริษัท แอคเซส เอนเนอจีB  จาํกัด ได้เรียกให้บริษัทฯ ชําระค่าหุ้นคิดเป็นเงิน 0.5            
ลา้นบาท ซึ4 งบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดรั้บชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัที4 5 กรกฏาคม 2564 

12.4.4 ในระหว่างปี บริษทั สยาม รีนิวเอเบิBลพาวเวอร์ จาํกดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯ ชาํระค่าหุ้นคิดเป็นเงิน 
3.06 ลา้นบาท ซึ4 งบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดรั้บชาํระค่าหุน้แลว้ในวนัที4 11 และ 28 มิถุนายน 2564 

12.4.5  ในระหว่างปี บริษทั ทริปเปิB ลพี รีนิวเอเบิBล จาํกดั ไดเ้รียกให้บริษทัฯ ชาํระค่าหุ้นคิดเป็นเงิน 0.5 
ลา้นบาท ซึ4 งบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดรั้บค่าหุน้แลว้ในวนัที4 5 กรกฏาคม 2564 และ 7 ธนัวาคม 2564 

12.5 การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย 
 เมื4อวนัที4 29 เมษายน 2564 ที4ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัB งที4 1/2564 ของบริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั4น จาํกดั 

(“บริษทัย่อย”) ไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงักล่าวจากเดิม 525.25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
5.25 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 131.31 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1.31 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
และบริษทัย่อยไดคื้นทุนให้แก่บริษทัฯจาํนวน 98.5 ลา้นบาท เมื4อวนัที4 28 มิถุนายน 2564 และการลดทุน
ดงักล่าวไม่ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเปลี4ยนแปลง 

12.6 ส่วนได้เสียที4ไม่มอีาํนาจควบคุมที4มีสาระสําคญั 
12.6.1 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ4งมีส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุมที4มีสาระสาํคญั 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
สดัส่วนทีMถือโดยส่วนได้
เสียทีMไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียทีMไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

กาํไร (ขาดทุน)               
ทีMแบ่งใหก้บั             

ส่วนไดเ้สียทีMไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั           
ส่วนไดเ้สียทีMไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
SS Hidaka No Mori GK 13.0 13.0 61,067 59,473 4,025 3,592 (2,411) (2,305) 
GK GSSE  10.0 10.0 58,584 73,785 10,989 9,699 (26,149) - 
Tenuun Gerel Construction LLC 25.0 25.0 57,267 49,145 2,677 8,098 - - 
Truong Thanh Quang Ngai 
 Power and High Technology 
 JSC. 

 
 

13.0 

 
 

13.0 93,055 78,345 8,313 8,931 - - 
Truong Thanh Tra Vinh Wind 

Power JSC. 
 

20.0 
 

10.0 200,878 59,695 13,314 (1,371) - - 
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12.6.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที:มีส่วนไดเ้สียที:ไม่มีอาํนาจควบคุมที:มีสาระสาํคญัซึ:งเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

 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. 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 129,138 113,684 323,887 587,131 130,263 98,474 478,024 304,580 895,277 521,415 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,850,224 1,969,675 3,277,144 3,325,961 592,567 590,408 1,240,907 1,188,558 3,308,013 78,791 

หนี4 สินหมุนเวยีน 245,423 209,500 460,014 592,455 63,141 57,081 98,338 917,795 3,185,405 2,203 

หนี4 สินไม่หมุนเวยีน 1,380,734 1,498,144 2,594,967 2,763,081 429,954 435,219 909,856 - 13,495 13,082 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
     (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. 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 251,270 252,982 433,919 271,831 114,322 116,025 199,029 212,280 117,674 2,020 

กาํไร (ขาดทุน)  30,961 27,631 109,892 96,987 10,707 32,391 63,943 42,612 66,568 (13,433) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื>น (154) 22,234 (413) 27,791 21,778 561 75,685 (11,119) 97,509 (20,944) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 30,807 49,865 109,479 124,778 32,485 32,952 139,628 31,493 164,077 (34,377) 
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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. 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 69,951 75,304 378,921 102,947 110,439 66,400 130,309 153,353 (256,979) (10,370) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 106,982 (25,288) 28,324 (393,595) 31,901 (102,684) (7,484) (25,664) 44,729 (536,071) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (161,527) (64,962) (454,645) 491,178 (86,275) 25,771 45,949 (90,527) 478,467 537,461 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ>มขึ4น (ลดลง) สุทธิ 15,406 (14,946) (47,400) 200,530 56,065 (10,513) 168,774 37,162 266,217 (8,980) 
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13. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ที0ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที0ดิน 

อาคารสาํนกังาน

และส่วนปรับปรุง

อาคาร 
โรงผลิต

กระแสไฟฟ้า 

ระบบหลงัคา

พลงังาน

แสงอาทิตย ์
เครื0องจกัรอุปกรณ์

และอะไหล่ 

อุปกรณ์ เครื0องมือ
เครื0องใชแ้ละ

เครื0องตกแต่ง ยานพาหนะ 
โรงไฟฟ้าระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน           
1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 265,061,231 348,484,300 95,152,663 858,935,243 122,323,704 6,173,239,564 20,884,531 20,807,308 3,362,309,133 11,267,197,677 
ซืJอเพิ0ม (ปรับปรุงใหม่) - 466,539 105,953 43,746 41,772,712 9,443,457 768,191 911,880 972,133,748 1,025,646,226 
ตดัจาํหน่าย - - - - (10,551) (5,493,734) - (3,050,000) (2,305,706) (10,859,991) 
โอนเขา้/(โอนออก) จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - - - - 6,862,713 6,862,713 
โอนเขา้/(โอนออก) - 683,307,945 1,939,394 32,228,311 37,549,836 1,997,219,989 71,043,205 - (2,823,288,680) - 
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 (ปรับปรุงใหม่) 268,746,356 1,037,000,694 97,366,438 903,668,976 201,491,086 8,268,115,947 93,304,213 18,669,188 1,689,751,116 12,578,114,014 
ซืJอเพิ0ม - 394,207 556,325 - 308,215,795 2,967,366 1,977,305 - 4,419,732,637 4,733,843,635 
ตดัจาํหน่าย - - - - (79,944) (6,038,366) (290,907) - - (6,409,217) 
โอนเขา้/(โอนออก) จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - - - - 2,536,810 2,536,810 
โอนเขา้/(โอนออก) - 1,558,348,751 14,013,602 592,466,237 225,000 3,917,310,352 30,470,270 - (6,112,834,212) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10,375) 7,258,861 2,968,718 9,590,494 4,942,039 184,477,235 386,483 102,697 7,350,216 217,066,368 
31 ธนัวาคม 2564 268,735,981 2,603,002,513 114,905,083 1,505,725,707 514,793,976 12,366,832,534 125,847,364 18,771,885 6,536,567 17,525,151,610 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ที0ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที0ดิน 

อาคารสาํนกังาน

และส่วนปรับปรุง

อาคาร 
โรงผลิต

กระแสไฟฟ้า 

ระบบหลงัคา

พลงังาน

แสงอาทิตย ์
เครื0องจกัรอุปกรณ์

และอะไหล่ 

อุปกรณ์ เครื0องมือ
เครื0องใชแ้ละ

เครื0องตกแต่ง ยานพาหนะ 
โรงไฟฟ้าระหวา่ง

ก่อสร้าง รวม 
ค่าเสื+อมราคาสะสม           
1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) - 37,955,048 4,325,167 122,882,649 6,933,077 674,486,356 4,677,290 9,023,577 - 860,283,164 
ค่าเสื0อมราคาสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) - 36,452,962 5,854,604 46,132,446 6,539,294 361,528,959 3,297,642 2,561,223 - 462,367,130 
ค่าเสื0อมราคาสาํหรับส่วนที0ตดัจาํหน่าย (ปรับปรุงใหม่) - - - - (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 (ปรับปรุงใหม่) - 74,838,658 10,294,179 170,149,077 13,469,800 1,043,778,052 8,090,167 8,534,802 - 1,329,154,735 
ค่าเสื0อมราคาสาํหรับปี - 84,272,206 6,717,312 59,242,171 14,040,119 481,133,621 7,098,622 2,606,469 - 655,110,520 
ค่าเสื0อมราคาสาํหรับส่วนที0ตดัจาํหน่าย - - - - (13,888) (1,586,377) (266,440) - - (1,866,705) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 742,783 397,762 1,001,353 92,969 18,018,096 139,179 6,331 - 20,398,473 
31 ธนัวาคม 2564 - 159,853,647 17,409,253 230,392,601 27,589,000 1,541,343,392 15,061,528 11,147,602 - 2,002,797,023 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 268,746,356 962,162,036 87,072,259 733,519,899 188,021,286 7,224,337,895 85,214,046 10,134,386 1,689,751,116 11,248,959,279 
31 ธนัวาคม 2564 268,735,981 2,443,148,866 97,495,830 1,275,333,106 487,204,976 10,825,489,142 110,785,836 7,624,283 6,536,567 15,522,354,587 
ค่าเสื+อมราคาสําหรับปีสิ<นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม          
2563 (จาํนวน 460,900,428 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนที0เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)      462,367,130 
2564 (จาํนวน 647,974,632 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนที0เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)      655,110,520 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคารสาํนกังาน
และส่วนปรับปรุง

อาคาร 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

อุปกรณ์สาํนกังาน
และเครื?องตกแต่ง
สาํนกังาน รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 - 408,256 1,081,236 1,489,492 
ซืCอเพิ?ม - - 71,342 71,342 
31 ธนัวาคม 2563 - 408,256 1,152,578 1,560,834 
ซืCอเพิ?ม 556,325 3,137,790 307,682 4,001,797 
31 ธนัวาคม 2564 556,325 3,546,046 1,460,260 5,562,631 
ค่าเสื+อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 - - 698,212 698,212 
ค่าเสื?อมราคาสาํหรับปี - - 227,912 227,912 
31 ธนัวาคม 2563 - - 926,124 926,124 
ค่าเสื?อมราคาสาํหรับปี 14,594 - 187,718 202,312 
31 ธนัวาคม 2564 14,594 - 1,113,842 1,128,436 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ     
31 ธนัวาคม 2563 - 408,256 226,454 634,710 
31 ธนัวาคม 2564 541,731 3,546,046 346,418 4,434,195 
ค่าเสื+อมราคาสําหรับปีสิ<นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม   

2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทัCงจาํนวน)  227,912 
2564 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทัCงจาํนวน)  202,312 

ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยในญี4ปุ่นและเวยีดนามไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของโรงไฟฟ้าระหวา่ง
ก่อสร้างจาํนวน 46.5 ลา้นบาท (2563: 53.7 ลา้นบาท)  

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยในประเทศไทยสามแห่งไดน้าํที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ4 งมีมูลค่าตาม
บญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2,995.9 ลา้นบาท (2563: 3,154.4 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพื4อเป็นการคํQาประกนัการ
กูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยในญี4ปุ่นสี4แห่งไดน้าํเครื4องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซึ4 งมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเท่ากบั 7,215.8 ลา้นบาท (2563: 4,604.0 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพื4อเป็นการคํQาประกนักูย้ืม
กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศญี4ปุ่นตามที4กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

ในระหว่างปี บริษทัยอ่ยในเวียดนามแห่งหนึ4 งไดน้าํเครื4องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ซึ4 งมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564  เท่ากบั 1,099.8 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพื4อเป็นการคํQาประกนักูย้มืกบั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเวยีดนามตามที4กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยในอินโดนีเซียแห่งหนึ4 งไดน้าํระบบหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ4 งมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเท่ากบั 354.2 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพื4อเป็นการคํQาประกนักูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศอินโดนีเซียตามที4กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 



 

41 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีQ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ค่าสิทธิในการใช้

ที4ดิน 

ค่าสิทธิในการ

เชื4อมโยงระบบ

จาํหน่ายไฟฟ้า 

ระบบสื4อสาร

และจาํหน่าย

ไฟฟ้าภายนอก 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ระบบสื4อสาร

และจาํหน่าย

ไฟฟ้าภายนอก

และค่าสิทธิ และ

ใบอนุญาต

ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 136,400,321 121,969,899 369,855,532 2,052,834 459,132,617 1,089,411,203 

ซืKอเพิ4มระหวา่งปี  1,898,142 - 189,360 101,800 - 2,189,302 

โอนเขา้/(โอนออก) - 298,819,040 12,363,555 - (311,182,595) - 

ซืKอบริษทัยอ่ย       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (262,006) 2,690,192 13,427,412 66 29,601,196 45,456,860 

31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 138,036,457 423,479,131 395,835,859 2,154,700 177,551,218 1,137,057,365 

ซืKอเพิ4มระหวา่งปี  3,355,833 - - 95,450 205,448,465 208,899,748 

จาํหน่ายออก - - - (13,500) - (13,500) 

โอนเขา้/(โอนออก) 217,124,980 30,517,043 102,399,288 1,611 (350,042,922) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 17,586,631 14,260,940 (39,568) 1,042 (38,910) 31,770,135 

31 ธนัวาคม 2564 376,103,901 468,257,114 498,195,579 2,239,303 32,917,851 1,377,713,748 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม       

1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 3,978,343 5,280,522 26,342,398 589,578 - 36,190,841 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  6,957,185 15,951,295 14,545,796 415,506 - 37,869,782 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7,642) 427,020 1,179,756 1,329 - 1,600,463 

31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 10,927,886 21,658,837 42,067,950 1,006,413 - 75,661,086 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  12,328,631 24,406,638 16,654,490 386,535 - 53,776,294 

ต่าตดัจาํหน่ายส่วนที4จาํหน่ายออก - - - (12,150) - (12,150) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,392,275 1,355,375 (5,263) 1,386 - 2,743,773 

31 ธนัวาคม 2564 24,648,792 47,420,850 58,717,177 1,382,184 - 132,169,003 

ค่าเผื5อการด้อยค่า       

1 มกราคม 2563  - - - - (12,417,278) (12,417,278) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบ - - - - (663,323) (663,323) 

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

ผลต่างจากการแปลง ค่างบการเงิน - - - - 1,868 1,868 

31 ธนัวาคม 2564 - - - - (13,078,733) (13,078,733) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       

31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 127,108,571 401,820,294 353,767,909 1,148,287 164,470,617 1,048,315,678 

31 ธนัวาคม 2564 351,455,109 420,836,264 439,478,402 857,119 19,839,118 1,232,466,012 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสิBนสุดวนัที5 31 ธันวาคม  

2563 (จาํนวน 34,317,395 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนที4เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  37,869,782 

2564 (จาํนวน 52,071,576 บาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขาย ส่วนที4เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  53,776,294 
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ระบบสื4อสารและจาํหน่ายไฟฟ้าภายนอกและค่าสิทธิและใบอนุญาตระหวา่งก่อสร้างยงัไม่ตดัค่าตดัจาํหน่าย

เนื4องจากโรงไฟฟ้ายงัอยูร่ะหว่างก่อสร้าง โดยจะเริ4มตดัจาํหน่ายเมื4อโรงไฟฟ้าดงักล่าวเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2563 91,265 91,265 
ซืCอเพิ?ม - - 
31 ธนัวาคม 2563 91,265 91,265 
ซืCอเพิ?ม 4,700 4,700 
31 ธนัวาคม 2564 95,965 95,965 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2563 60,163 60,163 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 18,250 18,250 
31 ธนัวาคม 2563 78,413 78,413 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,035 12,035 
31 ธนัวาคม 2564 90,448 90,448 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
31 ธนัวาคม 2563 12,852 12,852 
31 ธนัวาคม 2564 5,517 5,517 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีสิ<นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม   
2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทัCงจาํนวน)  18,250 
2564 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทัCงจาํนวน)  12,035 

15. สินทรัพย์ทางการเงนิ  
    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ทางการเงนิ*     
เงินฝากประจาํวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 3,489 5,300,000 - - 
ตราสารอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 1,973,201 - 1,897,387 - 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืGน 1,976,690 5,300,000 1,897,387 - 
ตราสารทุนทีGกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGน 

    

ตราสารทุนของบริษทัทีGไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
เงินลงทุนในบริษทั Xurya Pte.Ltd.&Subsidiary 7,277,655 7,277,655 - - 

  เงินลงทุนในบริษทั 500 Tuk Tuks ll,L.P. 24,809,292 24,809,292 - - 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืGน 32,086,947 32,086,947 - - 
* สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที<มีภาระผกูพนัระยะสัAนและเงินฝากธนาคารที<มีภาระ
ผกูพนัระยะยาว 
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16. เจ้าหนี7การค้าและเจ้าหนี7อื>น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เจา้หนีCการคา้ - กิจการที?เกี?ยวขอ้งกนั 15,089 15,089 5,457,000 5,457,000 
เจา้หนีCการคา้ - กิจการที?ไม่เกี?ยวขอ้งกนั 490,197,845 29,853,125 3,320,849 3,291,259 
เจา้หนีC อื?น - กิจการที?ไม่เกี?ยวขอ้งกนั 65,322,107 14,030,351 1,532,181 252,901 
เจา้หนีCค่าก่อสร้างและพฒันาโครงการ 2,565,497,780 29,068,000 - - 
ดอกเบีCยคา้งจ่าย - กิจการที?เกี?ยวขอ้งกนั - - 2,630,785 24,858,125 
ดอกเบีCยคา้งจ่าย - กิจการที?ไม่เกี?ยวขอ้งกนั 3,481,520 1,617,440 2,005,479 6,849 
ดอกเบีCยคา้งจ่าย - หุน้กู ้ 8,065,753 2,722,192 8,065,753 2,722,192 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที?เกี?ยวขอ้งกนั 69,564 62,970 30,000 30,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที?ไม่เกี?ยวขอ้งกนั 67,946,586 65,321,479 5,423,434 4,256,973 
รวม 3,200,596,244 142,690,646 28,465,481 40,875,299 

17. เงนิกู้ยืมระยะสั7นจากสถาบันการเงนิ 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมียอดเงินกูย้ืมระยะสัQนจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน 100.0 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2563: 5.0 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่ากบั 151.0 ลา้นบาท และ 100 ลา้นบาท) 

โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินกูภ้ายในเดือน มกราคม 2565 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบีQยคงที4ตามสญัญา 

 ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีตัVวแลกเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 397.4 ลา้นบาท ครบกาํหนด

ชาํระคืนในเดือนกมุภาพนัธ์ และเมษายน 2565 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึ4 งมีตัVวสัญญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 21 ลา้นบาท 

ครบกาํหนดชาํระคืนในเดือน มกราคม และ มีนาคม 2565 (31 ธนัวาคม 2563: 25.3 ลา้นบาท) 
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18. หุ้นกู้ระยะยาว 
 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปนีQ  

      (หน่วย: บาท) 

  ครบกาํหนด  อตัราดอกเบีLย 
งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ครัL งทีG วนัทีGออก ชาํระคืนเงินตน้ อาย ุ(ปี)  (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 
1/2563 4 ธนัวาคม 2563 4 มิถุนายน 2565 1.5 4.6 800,000,000 800,000,000 
1/2564 23 กรกฏาคม 2564 23 มกราคม 2567 2.5 4.8 600,000,000 - 
รวมหุน้กูร้ะยะยาว - ราคาตามมูลค่า   1,400,000,000 800,000,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย   (6,431,176) (6,096,326) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ   1,393,568,824 793,903,674 
หกั: ส่วนทีGถึงกาํหนดชาํระภายในหนึGงปี   (798,136,282) - 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีGถึงกาํหนดชาํระภายในหนึGงปี   595,432,542 793,903,674 

 การเปลี4ยนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับปีสิQนสุด 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันีQ  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 793,903,674 - 
บวก: ออกหุน้กู ้ 600,000,000 800,000,000 
หกั:  ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (5,481,982) (6,401,440) 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 5,147,132 305,114 
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี 1,393,568,824 793,903,674 

 หุ้นกูด้งักล่าวเป็นชนิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัและจ่ายดอกเบีQ ยเป็นรายไตรมาส หุ้นกูด้งักล่าว             

มีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหน้าที4ของผูอ้อกหุ้นกู ้ซึ4 งรวมถึงขอ้กาํหนดเรื4องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เช่น                

การดาํรงอตัราส่วนของหนีQ สินต่อส่วนผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 
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19. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
(หน่วย: บาท) 

เงินกู ้

อตัราดอกเบีKย 

(ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    2564 2563 2564 2563 หมายเหตุ 

     (ปรับปรุงใหม่)    

1) THBFIX 3 เดือน

บวกอตัราส่วนเพิ4ม 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นรายไตร

มาส เริ4มตัKงแต่เดือนมิถุนายน 2558 

ถึงเดือน ธนัวาคม 2567 701,039,250 934,719,000 - - ก) 

2) อตัราคงที4ตามสญัญา บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นรายไตร

มาส เริ4มตัKงแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง

เดือนธนัวาคม 2568 521,600,000 660,800,000 521,600,000 660,800,000 ข) 

 THBFIX 3 เดือนบวก

อตัราส่วนเพิ4ม 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นรายไตร

มาส เริ4มตัKงแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง

เดือน ธนัวาคม 2568 782,400,000 747,500,000 782,400,000 747,500,000 ข) 

3) MLR ลบดว้ยส่วน

ผลประโยชน์ 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นรายไตร

มาส เริ4มตัKงแต่เดือนกนัยายน 2563 

ถึงเดือน มิถุนายน 2572 81,434,000 90,573,000 - - ค) 

4) MLR ลบดว้ยส่วน

ผลประโยชน์ 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นราย 6 

เดือน เริ4มตัKงแต่เดือนสิงหาคม 2564 

ถึงเดือน กมุภาพนัธ์ 2567 150,000,000 - 150,000,000 - ง) 

5) MLR ลบดว้ยส่วน

ผลประโยชน์ 

บาท ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นรายไตร

มาส เริ4มตัKงแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 

ถึงเดือน สิงหาคม 2570 430,285,283 504,462,783 - - จ) 

6) JPY LIBOR 3 เดือน

บวกอตัราส่วนเพิ4ม 

เยน ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นเงินเยน

รายไตรมาส เริ4มตัKงแต่เดือน กนัยายน 

2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2576 1,342,844,977 1,460,667,000 - - ฉ) 

7) JPY LIBOR 3 เดือน

บวกอตัราส่วนเพิ4ม 

เยน ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นเงินเยน

รายไตรมาส เริ4มตัKงแต่เดือน มีนาคม 

2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2580 2,514,787,985 2,904,300,152 - - ช) 
8) JPY TIBOR 3 เดือน

บวกอตัราส่วนเพิ4ม 
เยน ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นเงินเยน

รายไตรมาส เริ4มตัKงแต่เดือน มีนาคม 
2562 ถึงเดือนธนัวาคม 2578 548,108,172 587,343,357 - - ซ) 

9) JPY TIBOR 6 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ4ม 

เยน ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นเงินเยน

ราย 6 เดือน เริ4มตัKงแต่เดือน มิถุนายน 
2565 ถึงเดือนธนัวาคม 2581 3,468,911,747 1,987,669,840 - - ฌ) 

10) USD LIBOR 6 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ4ม 

ดอลล่าร์

สหรัฐ    
อเมริกา 

ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นเงิน          
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา            
ราย 6 เดือนเริ4มตัKงแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 
2563 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2572 500,688,408 500,295,266 - - ญ) 

11) USD LIBOR 6 เดือน
บวกอตัราส่วนเพิ4ม 

ดอลล่าร์

สหรัฐ 
อเมริกา 

ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นเงิน        
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา รายไตรมาส    
เริ4มตัKงแต่เดือน ธนัวาคม 2564 ถึง  
เดือนมีนาคม 2577 1,018,516,322 - - - ฎ) 

12) IDR JIBOR บวก
อตัราส่วนเพิ4ม 

รูเปีย ชาํระเงินตน้และดอกเบีKยเป็นเงินรูเปีย

รายไตรมาสเริ4มตัKงแต่เดือน มกราคม 
2566 ถึง ตุลาคม 2572         63,133,417 - - - ฏ) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 12,123,749,561 10,378,330,398 1,454,000,000 1,408,300,000  

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (355,158,387) (361,102,809) (14,685,691) (13,754,597)  
รวม 11,768,591,174 10,017,227,589 1,439,314,309 1,394,545,403  

หกั: ส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4งปี  (1,501,914,489) (1,210,674,014) (401,384,562) (343,184,486)  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4งปี 10,266,676,685 8,806,553,575 1,037,929,747 1,051,360,917  
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 10,017,227,589 8,896,584,900 1,394,545,403 1,651,389,687 
บวก: เบิกเงินกูร้ะยะยาวเพิ<ม 3,001,264,249 1,653,117,234 423,700,000 88,300,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (1,348,503,474) (861,292,456) (378,000,000) (348,000,000) 
หกั: จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (28,070,138) (12,199,244) (931,094) - 
บวก:ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 35,086,721 37,875,016 - 2,855,716 
ผลแตกต่างจากการแปลงค่า 91,586,228 303,142,139 - - 
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี 11,768,591,175 10,017,227,589 1,439,314,309 1,394,545,403 

หมายเหตุ 

ก) ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึ4 งไดน้ําบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละที4ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ทัQงหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไปคํQาประกนัการกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่งตามที4กล่าว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และขอ้ 13 

ข) บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง โดยมีวงเงินกูย้ืมรวมเป็นจาํนวนเงิน 
2,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 2 วงเงิน วงเงินแรกเป็นจาํนวนเงิน 800 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบีQยคงที4ตาม
สัญญา และวงเงินที4สองเป็นจาํนวนเงิน 1,200 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบีQ ย THBFIX 3 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ4ม ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดมี้การเบิกเงินกูย้ืมแลว้เต็มจาํนวน (31 ธนัวาคม 
2563: 1,756.3 ลา้นบาท) บริษทัฯไดน้าํบญัชีเงินฝากสาํหรับเงินปันผลที4ไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหนึ4ง
ไปคํQาประกนัวงเงินกูด้งัที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ ขอ้ 11 

ค) วนัที4 7 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึ4 งไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ4 ง โดยมี

วงเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 95 ลา้นบาท ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูย้มืแลว้เตม็

จาํนวน และไดน้าํเครื4องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทัQงหมดของบริษทัยอ่ยและเงินฝากที4มีภาระ

ผกูพนัระยะยาวไปคํQาประกนัการกูย้มืกบัธนาคารตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

และขอ้ 13 และบริษทัฯไดน้าํเงินลงทุนในบริษทัย่อยนีQ ไปคํQ าประกนัการกูย้ืมของบริษทัย่อยตามที4

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 

ง) บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ4 ง โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 180 

ลา้นบาท ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูย้มืแลว้เตม็จาํนวน  

จ) ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ4งไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ4ง โดยมี
วงเงินกู้ยืมระยะยาว 602 ล้านบาท ณ วนัที4  31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้เบิกเงินกู้ยืมแล้วเป็น
จาํนวน 599.6 ลา้นบาท (ณ 31 ธนัวาคม 2563: 598.5 ลา้นบาท) ไดน้าํบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละที4ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ทัQงหมดของบริษทัย่อยดงักล่าวไปคํQ าประกนัการกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยต์ามที4

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ขอ้ 11 และขอ้ 13 
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ฉ) ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ4งไดน้าํเครื4องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทัQงหมดของ
บริษทัย่อยและเงินฝากที4มีภาระผูกพนัระยะยาวไปคํQาประกนัการกูย้ืมกบัธนาคารตามที4กล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

ช) บริษทัย่อยแห่งหนึ4 งไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ4 ง โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาว
จาํนวน 10,023.0 ลา้นเยน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูย้มืแลว้เตม็จาํนวน และได้
นาํเครื4องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทัQงหมดของบริษทัยอ่ยและเงินฝากที4มีภาระผูกพนัระยะยาว

ไปคํQาประกนัการกูย้มืกบัธนาคารตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

ซ) ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ4งไดน้าํเครื4องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทัQงหมดของ
บริษทัยอ่ยและเงินฝากที4มีภาระผกูพนัระยะยาวไปคํQาประกนัการกูย้มืเงินกบัธนาคารตามที4กล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และขอ้ 13 

ฌ) ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึ4 งไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ4 ง 
โดยนาํเครื4องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าไปคํQาประกนัเงินกูย้มืตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ 13 

ญ) เมื4อวนัที4 20 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ4งไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ4งโดย
มีบริษทัฯ เป็นผูค้ ํQ าประกันวงเงิน และคํQ าประกันโดยเงินฝากธนาคารตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 8 และขอ้ 11 

ฎ)  เมื4อวนัที4 10 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ4 งไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ4 ง
สําหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที4ประเทศเวียดนาม โดยนํา 
เครื4 องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าไปคํQ าประกันเงินกู้ยืมตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 13  

ฏ) เมื4อวนัที4 4 ตุลาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึ4 งไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ4 ง
สําหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที4 ติดตัQ งบนหลังคาที4ประเทศ

อินโดนีเซีย โดยมีวงเงินกู้ระยะยาวจํานวน  11.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริการ ณ  วนัที4                
31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกแลว้จาํนวน 2.0 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คงเหลือวงเงิน
ที4ยงัไม่เบิกจาํนวน 9.5 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เงินกูด้งักล่าวคํQาประกนัดว้ยลูกหนีQ การคา้
และระบบหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

ภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน กลุ่มบริษทัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเงื4อนไขทางการเงินบางประการตามที4ระบุใน
สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีQ สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt-to-Equity) และการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
เป็นไปตามเงื4อนไขที4กาํหนดในสญัญาเงินกูแ้ละแจง้ใหธ้นาคารทราบ เป็นตน้ 

ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีวงเงินกูย้ืมที4ยงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 42.4 ลา้นบาท 9.5 ลา้นเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (2563: กลุ่มบริษทัจาํนวน 283.7 ลา้นบาท 5,097.5 ลา้นเยน 32.5 ลา้นเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา และสาํหรับเฉพาะบริษทัฯจาํนวน 243.7 ลา้นบาท) 
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20.   ตราสารอนุพนัธ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ตราสารอนุพนัธ์ที?ไม่ไดใ้ชเ้ป็นเครื?องมือป้องกนั
ความเสี?ยง     

 สญัญาซืCอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 289,972 - - 
รวมหนีC สินทางการเงินหมุนเวยีนอื?น - 289,972 - - 

ตราสารอนุพนัธ์เพื?อการป้องกนัความเสี?ยงใน
กระแสเงินสด     

 สญัญาแลกเปลี?ยนอตัราดอกเบีCย 162,783,374 201,583,605 - - 
รวมหนีC สินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื?น 162,783,374 201,583,605 - - 

 การป้องกนัความเสี0ยงในกระแสเงินสด 

 บริษทัยอ่ยกาํหนดให้สัญญาแลกเปลี4ยนอตัราดอกเบีQย (Interest rate swap contracts) เป็นเครื4องมือป้องกนั

ความเสี4ยงในกระแสเงินสดของเงินกูย้มืที4มีอตัราดอกเบีQยลอยตวั  

 รายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยงนีQ ถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเครื4องมือที4ใชป้้องกนัความเสี4ยง 

เนื4องจากสัญญาแลกเปลี4ยนอตัราดอกเบีQ ยมีเงื4อนไขที4ตรงกนักบัเงื4อนไขของเงินกูย้ืม อนัไดแ้ก่ วนัครบ

กาํหนด วนัที4จ่ายชาํระ และวนัที4มีการปรับอตัราดอกเบีQย กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความ

เสี4ยงไวที้4 1:1 เนื4องจากความเสี4ยงอา้งอิงของสัญญาแลกเปลี4ยนอตัราดอกเบีQยเหมือนกบัองคป์ระกอบของ

ความเสี4ยงที4มีการป้องกนั นอกจากนีQ  ในการทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี4ยง กลุ่ม

บริษทัไดใ้ชอ้นุพนัธ์เสมือน พร้อมกบัเปรียบเทียบการเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื4องมือที4ใช้

ป้องกนัความเสี4ยงกบัการเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการที4มีการป้องกนัความเสี4ยงสาํหรับความ

เสี4ยงที4มีการป้องกนั 

 กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสี4ยงที4รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4นหลงัภาษีเงินไดมี้ยอดเท่ากบั

การเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมซึ4 งใชว้ดัความมีประสิทธิผล และไม่มีส่วนที4ไม่มีประสิทธิผลที4รับรู้ใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ในระหว่างปี บริษทัยอ่ยไดโ้อนบญัชีสํารองสําหรับการป้องกนัความเสี4ยงใน

กระแสเงินสดไปยงักาํไรหรือขาดทุนจาํนวนเงิน 21.8 ลา้นบาท (2563: 21 ลา้นบาท) ซึ4 งบนัทึกเป็นส่วน

หนึ4 งของบญัชีตน้ทุนทางการเงินและโอนสํารองดงักล่าวจาํนวนเงิน 8.9 ลา้นบาท (2563: 8.2 ลา้นบาท) 

บนัทึกเป็นส่วนหนึ4งของโรงไฟฟ้าระหวา่งก่อสร้าง  
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 ตราสารอนุพนัธ์ที4กลุ่มบริษทัถือไวเ้พื4อเป็นเครื4องมือที4ใชป้้องกนัความเสี4ยง ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 และ

2563 มีดงันีQ  

  งบการเงินรวม 

 
จาํนวนเงินตามสญัญา มูลค่าตามบญัชี รายการที4ป้องกนัความเสี4ยง 

จาํนวนเงินคงเหลือ                      

ตามสญัญาเงินกู ้

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (หน่วย: พนั)     

สญัญาแลกเปลี4ยน

อตัราดอกเบีKย     

เงินกูย้มือตัรา

ดอกเบีKยลอยตวั 

เงินกูย้มือตัรา

ดอกเบีKยลอยตวั 

  

สกลุเงินบาท  455,675,513 607,567,350 21,939 41,547 สกลุเงินบาท สกลุเงินบาท 455,675,513 607,567,350 

สกลุเงินเยน  8,926,400,000 5,131,166,774 484,604 550,557 สกลุเงินเยน สกลุเงินเยน 8,926,400,000 5,131,166,774 

21. สัญญาเช่า 
 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื4อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาเช่าอยูร่ะหว่าง 

20 - 25 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปลี4ยนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีสิQนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งันีQ  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที?ดิน ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัที? 1 มกราคม 2563 795,195,015 1,417,555 796,612,570 
เพิ?มขึCน 39,648,752 - 39,648,752 
ลดลงจากการเปลี?ยนแปลงสญัญา (61,164,667) - (61,164,667) 
โอนเขา้/(โอนออก) เป็นที?ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,862,713) - (6,862,713) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (33,707,106) (323,178) (34,030,284) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 32,285,672 - 32,285,672 
ณ วนัที? 31 ธนัวาคม 2563 765,394,953 1,094,377 766,489,330 
เพิ?มขึCน 2,241,159 - 2,241,159 
โอนเขา้/(โอนออก) เป็นที?ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,536,810) - (2,536,810) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (43,835,145) (383,177) (44,218,322) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 2,267,304 - 2,267,304 
ณ วนัที? 31 ธนัวาคม 2564 723,531,461 711,200 724,242,661 
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ข) หนี7สินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
จาํนวนเงินที?ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 713,685,807 757,107,592 
หกั: ดอกเบีCยรอการตดัจาํหน่าย (129,833,760) (144,447,231) 
รวม 583,852,047 612,660,361 
หกั: ส่วนที?ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ?งปี (31,141,317) (29,848,998) 
หนีC สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที?ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ?งปี 552,710,730 582,811,363 

การเปลี4ยนแปลงของบญัชีหนีQ สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสิQนสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2564 และ 2563             

มีรายละเอียดดงันีQ   

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 612,660,361 672,115,465 
เพิ?มขึCน - 974,119 
ดอกเบีCยที?รับรู้ 15,557,185 12,287,997 
จ่ายค่าเช่า (41,499,960) (28,154,749) 
ลดลงจากการเปลี?ยนแปลงสญัญา - (60,904,123) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,865,539) 16,341,652 
ยอดคงเหลือปลายปี 583,852,047 612,660,361 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที4ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ              

ขอ้ 33.1 ภายใตห้วัขอ้ความเสี4ยงดา้นสภาพคล่อง 

ค) ค่าใช้จ่ายเกี>ยวกบัสัญญาเช่าที>รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 44,218,322 34,030,284 - - 
ดอกเบีCยจ่ายของหนีC สินตามสญัญาเช่า 15,557,185 12,287,997 - - 
ค่าใชจ่้ายที?เกี?ยวกบัสญัญาเช่าซืCอ

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ?า 952,812 886,536 
 

120,000 120,000 
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ง) อื>นๆ   
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทัQงหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีสิQนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 

42.5 ลา้นบาท (2563: 29.0 ลา้นบาท) ซึ4 งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสัQน และสัญญา

เช่า ซึ4 งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ4า  

22. ทุนเรือนหุ้น 
22.1 เมื4อวนัที4 6 พฤษภาคม 2564 ที4ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ4มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯจากจาํนวน 922.00 ลา้นบาท เป็น 1,369.17 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ4มทุนมูลค่า 447.17 

ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 447.17 ลา้นหุน้ มูลค่าที4ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เพื4อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและ

การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิซืQอหุ้นสามญั ซึ4 งบริษทัฯได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ4มทุนจดทะเบียน

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื4อวนัที4 20 พฤษภาคม 2564 

บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายหุน้ปันผล ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ซึ4 งบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นแลว้ เมื4อวนัที4 28 พฤษภาคม 2564 ทาํให้ทุนเรียกชาํระของบริษทัฯเพิ4มขึQนจาก 922.0 ลา้นบาท เป็น 

1,014.2 ลา้นบาท 

22.2 เมื4อวนัที4 19 ตุลาคม 2564 ที4ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน  317 บาท  และอนุมัติการเพิ4มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจํานวน  1,369.17 ล้านบาท                      

เป็น 1,419.17 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ4มทุนมูลค่า 50.0 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 50.0 ลา้นหุน้ 

มูลค่าที4ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เพื4อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดัในราคาเสนอขาย 

12.10 บาทต่อหุน้ ซึ4 งบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ4มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื4อ

วนัที4 25 ตุลาคม 2564 

22.3 เมื4อวนัที4 30 พฤศจิกายน 2564 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4จะซืQอหุน้สามญั SSP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการซืQอหุน้

สามญัจาํนวนรวม 37,384,007 หน่วย ซึ4 งมีสิทธิซืQอหุน้สามญัใหม่ได ้37,384,007 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 

12 บาท  รวมเป็นจาํนวนเงิน 448.6 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิในการซืQอหุน้สามญัดงักล่าว

แล้วทัQ งจาํนวนในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทัQ งนีQ  บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี4ยนแปลงทุนชําระแล้วกับ

กระทรวงพาณิชยเ์มื4อวนัที4 8 ธันวาคม 2564 และหุ้นเพิ4มทุนดงักล่าวเริ4มซืQอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเมื4อวนัที4 13 ธนัวาคม 2564 

22.4 เมื4อวนัที4 28 ธันวาคม 2564 บริษัทฯได้รับเงินค่าหุ้นจาํนวน 242.0 ล้านบาท สําหรับหุ้นสามัญเพิ4มทุน

จาํนวน 20 ลา้นหุน้ จากการขายใหบุ้คคลในวงจาํกดั 
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 รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 
 ทุนทีGออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 จาํนวนหุน้สามญั จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน 
 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
ทุนทีGออกและชาํระแลว้    
ณ วนัตน้ปี 922,000 922,000 1,511,209 
เพิGมขึLนจากการออกหุน้ปันผล 92,200 92,200 - 
เพิGมขึLนจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 37,384 37,384 411,224 
เพิGมขึLนจากการเพิGมทุน 20,000 20,000 222,000 
ณ วนัสิLนปี 1,071,584 1,071,584 2,144,433 

23. ใบสําคญัแสดงสิทธิซื7อหุ้นสามัญ 
บริษทัฯไดมี้การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที4จะซืQอหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิด

ค่าตอบแทน ซึ4 งผ่านการอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนสําหรับมูลค่ายติุธรรม

หรือมูลค่าที4แทจ้ริงของใบสําคญัแสดงสิทธิที4จะซืQอหุ้นสามญัดงักล่าวระหว่างปีสิQนสุดวนัที4 31 ธันวาคม

2564 

   กาํหนดวนัที<ใชสิ้ทธิ     

ใบสาํคญั

แสดง

สิทธิ 
จดัสรร

ใหแ้ก่ วนัที<อนุมติั ครัA งแรก ครัA งสุดทา้ย 
จาํนวนคงเหลือ     

(ลา้นหน่วย) 

อตัราการใช้

สิทธิซืAอหุน้

สามญัต่อ

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ                
1 หน่วย 

ราคาใน

การใชสิ้ทธิ

ซืAอหุน้

สามญั 
(บาท) 

     2564 2563   
ครัA งที< 1 
(SSP - W1) 

ผูถื้อหุน้เดิม 6 พฤษภาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 21 กมุภาพนัธ์ 2565 64.04 - 1 : 1 12.00 

ครัA งที< 2 
(SSP - W2) 

ผูถื้อหุน้เดิม 6 พฤษภาคม 2564 28 กมุภาพนัธ์ 2567 21 พฤษภาคม 2568 253.55 - 1 : 1 20.00 
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รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

     (หน่วย: ลา้นหน่วย) 

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ณ วนัทีG              
1 มกราคม 2564 

ออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิเพิGม

ระหวา่งปี 

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิทีGมีการใช้

สิทธิในระหวา่งปี 

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิทีGหมดอาย/ุ
ยกเลิกในระหวา่งปี 

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิคงเหลือ       ณ 
วนัทีG                                

31 ธนัวาคม 2564 
SSP - W1 - 101.42 37.38 - 64.04 
SSP - W2 - 253.55 - - 253.55 

24. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ4 งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีQ จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้  

บริษทัฯไดมี้การจดัสรรกาํไรเพื4อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับการดาํเนินงานของบริษทัฯในปี 2564 

เป็นจาํนวน 44.5 ลา้นบาท  

25. เงนิปันผลจ่าย 
 เมื4อวนัที4 6 พฤษภาคม 2564 ที4ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 92.2 ลา้นหุ้น มูลค่าที4ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรา            

10 หุ้น : 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทัQงสิQนไม่เกิน 92.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 

0.1 บาทต่อหุน้ ในกรณีที4ผูถื้อหุน้รายใด มีเศษของหุน้เดิมหลงัจากการจดัสรรหุน้แลว้ ใหจ่้ายเงินปันผลเป็น

เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.1 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.011111 บาท หรือคิดเป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 10.2444 ลา้นบาท รวมการจ่ายเงินปันผลทัQงในรูปแบบของหุน้ปันผล และเงินสด เท่ากบั

อัตราหุ้นละ 0.111111 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทัQ งสิQน 102.44 ล้านบาท ซึ4 งบริษัทฯจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื4อวนัที4 28 พฤษภาคม 2564 
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26.      ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที4สาํคญัดงัต่อไปนีQ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินเดือนและค่าแรง และ             
ผลประโยชนอื์?นของพนกังาน 92,779,697 84,659,426 25,904,759 24,796,273 
ค่าเสื?อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 743,225,032 532,234,810 214,347 246,163 
ค่าดาํเนินงานและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 123,375,619 110,360,292 - - 
ค่าธรรมเนียมทางดา้นวชิาชีพ 34,397,283 33,171,364 12,388,309 13,543,490 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,811,438 5,407,809 23,813,755 17,962,796 
ตน้ทุนก่อสร้าง 13,553,423 2,507,243 - - 
ขาดทุนจากเครื?องจกัรและอุปกรณ์
เสียหายจากไฟไหม ้ 2,663,416 - - - 

27.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสําหรับปีสิQนสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงันีQ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 69,820,027 22,719,573 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชั?วคราวและ       
การกลบัรายการผลแตกต่างชั?วคราว 
และอื?นๆ (4,530,522) (209,721) 182,451 (190,634) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที+แสดงอยู่
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 65,289,505 22,509,852 182,451 (190,634) 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้4เกี4ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นสาํหรับปีสิQนสุดวนัที4 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีQ   

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   
กาํไรจากการป้องกนัความเสี?ยงใน
กระแสเงินสด 1,960,870 695,552 - - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 292,339 - - 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที+แสดง  
อยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น  1,960,870 987,891 - - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันีQ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิLนสุดวนัทีG 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิLนสุดวนัทีG 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 994,758,499 846,617,263 889,250,143 794,809,626 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ร้อยละ0, 10, 15, 

16.5, 17, 20 
ร้อยละ 0, 10, 15,      

16.5, 17, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 171,492,619 151,039,936 177,850,029 158,961,925 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (141,598,610) (129,864,310) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,190,726 726,001 318,584 226,060 
รายไดที้Gไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (1,359,780) - (180,680,472) (161,146,057) 
การใชป้ระโยชนจ์ากขาดทุนทางภาษี (47,313,385) (7,039,519) - - 
ขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีทีGไม่ได้

บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีระหวา่งปีและอืGน ๆ  82,877,935 7,647,744 2,329,408 1,767,438 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้Gแสดงอยู่
ในงบกาํไรขาดทุน 65,289,505 22,509,852 182,451 (190,634) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีQ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนีQ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)   
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสี?ยง
ในกระแสเงินสด 2,193,890 4,154,760 - - 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน 1,674,719 1,331,102 824,442 627,416 

หนี<สินภาษเีงนิได้รอตดับัญชี     
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ย                  
ในต่างประเทศ 16,731,024 21,370,564 - - 
กาํไรจากการวดัมูลค่าสญัญาซืCอขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 575,221 122,586 379,477 - 

 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายการขาดทุนทางภาษีที4ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 209 ลา้นบาท (เฉพาะ

บริษทัฯ: จาํนวน 60 ลา้นบาท) (2563: กลุ่มบริษทัจาํนวน 464 ลา้นบาท และบริษทัฯจาํนวน 56 ลา้นบาท) 

กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื4องจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณา

แลว้เห็นวา่อาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที4จะนาํผลแตกต่างชั4วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้

ประโยชน์ได ้

 ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2564 ผลขาดทุนทางภาษีที4ยงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 209 ลา้นบาท ซึ4 งจะทยอยสิQนสุด

ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2565-2569 
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28. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน                   

(พ.ศ. 2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปนีQ   

ชื#อบริษัท 
บัตรส่งเสริม วนัที#เริ#มมีรายได้จาก 

การประกอบกจิการ สิทธิประโยชน์ เลขที# ลงวนัที# 
บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 2645(1)/2556 19 พฤศจิกายน 2556 2 กมุภาพนัธ์ 2558 ขอ้ ก), ข), ง) 
บริษทั เสริมสร้างอินฟินิท จาํกดั 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 จาํกดั 61-0508-1-00-1-0 3 พฤษภาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561 ขอ้ ค), ง) 
บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั 59-0214-1-00-1-0 9 กมุภาพนัธ์ 2559 24 พฤษภาคม 2562 ขอ้ ค), ง) 

ทัQงนีQ  ภายใตเ้งื4อนไขที4กาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดงักล่าวประกอบดว้ย  

ก)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที4ไดจ้ากการประกอบกิจการที4ไดรั้บการส่งเสริม           

มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที4เริ4มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัQน  

ข)  ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที4ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา

ปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที4พน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

ค)  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที4ไดจ้ากการประกอบกิจการที4ไดรั้บการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที4ดินและทุนหมุนเวียน มีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่

วนัที4เริ4มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัQน  

ง)  ในกรณีที4ประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม

จะไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีที4เกิดขึQนในระหว่างเวลานัQนไปหักออกจากกาํไรสุทธิที4

เกิดขึQนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัพน้

กาํหนดเวลานัQน โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหนึ4งหรือหลายปีกไ็ด ้ 
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รายไดข้องบริษทัยอ่ย จาํแนกตามกิจการที4ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับปีสิQนสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีQ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
กิจการทีGไดรั้บส่งเสริม                        

การลงทุน 
กิจการทีGไม่ไดรั้บส่งเสริม                  

การลงทุน รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 629.4 637.3 1,384.9 943.7 2,014.3 1,581.0 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิGม
ราคารับซืLอไฟฟ้า 564.8 560.5 - - 564.8 560.5 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - - 21.5 - 21.5 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 18.0 3.5 18.0 3.5 
รวม 1,194.2 1,197.8 1,402.9 968.7 2,597.1 2,166.5 

29. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขัQนพืQนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดที4เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี4ยถ่วงนํQ าหนกัของหุ้นสามญัที4ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวดและ            
ไดป้รับจาํนวนหุน้สามญัที4เกิดจากการออกหุน้ปันผลและการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดที4เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื4น) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี4ยถ่วงนํQ าหนกัของหุน้สามญัที4ออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบั
จาํนวนถวัเฉลี4ยถ่วงนํQ าหนกัของหุน้สามญัที4บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื4อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทัQงสิQน

ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

เมื4อวนัที4 28 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามที4กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 22 และ 25 ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้จึงไดป้รับปรุงจาํนวนของหุน้สามญัที4ใชใ้นการคาํนวณ
กาํไรต่อหุน้ โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึQนตัQงแต่วนัตน้งวดที4เสนอรายงาน 

 
งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับปีสิCนสุดวนัที? 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่) 
จาํนวนหุน้สามญัที?ออกและชาํระแลว้ (พนัหุน้) 922,000 922,000 
จาํนวนหุน้ปันผลที?ออกในเดือน พฤษภาคม 2564 (พนัหุน้) 92,200 92,200 
บวก : จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี?ยถ่วงนํCาหนกัที?ออกอยูร่ะหวา่งงวด (พนัหุน้) 164 - 
บวก : จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี?ยถ่วงนํCาหนกัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (พนัหุน้) 3,277 - 
รวม (พนัหุน้) 1,017,641 1,014,200 
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กําไรต่อหุ้นขัQนพืQนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสิQ นสุดวนัที4  31 ธันวาคม  2564 และ 2563                      

มีรายละเอียดดงันีQ  

 สาํหรับปีสิCนสุดวนัที? 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี?ยถ่วง

นํCาหนกั 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี?ยถ่วง

นํCาหนกั 
 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี?ยถ่วงนํCาหนกั (พนัหุน้) 1,017,641 1,014,200 1,017,641 1,014,200 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด     
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (SSP-W1) (พนัหุน้) 4,002 - 4,002 - 
จาํนวนหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด (พนัหุ้น) 1,021,643 1,014,200 1,021,643 1,014,200 
     
กาํไรสําหรับงวด (พนับาท) 859,011 736,294 859,011 736,294 
กาํไรต่อหุ้นขั<นพื<นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.8441 0.7260 0.8441 0.7260 
กาํไรต่อหุ้นสามญัปรับลด (บาทต่อหุ้น)     
กาํไรที?เป็นของผูถื้อหุน้สามญั สมมติวา่มี
การใชสิ้ทธิซืCอหุน้สามญั 0.8408 0.7260 0.8408 0.7260 

บริษัทฯ ไม่ได้คาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดจากผลของใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซืQ อหุ้นสามัญครัQ งที4  2             
(SSP - W2) เนื4องจากราคาของหุ้นถวัเฉลี4ยในระหวา่งปีมีมูลค่าตํ4ากวา่ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

30. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที4นาํเสนอนีQสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที4ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ4าเสมอเพื4อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื4อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที4รายงานทัQงสิQน 4 ส่วนงาน ดงันีQ  

1.  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2.  ธุรกิจจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและใหบ้ริการติดตัQงหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 

3.  ธุรกิจจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานลม 

4.  ธุรกิจจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชืQอเพลิงชีวมวล 

5.  ธุรกิจอื4นๆ (ซึ4 งประกอบดว้ยส่วนที4เกี4ยวขอ้งกบัการลงทุน การใหค้าํปรึกษาและอื4นๆ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที4รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื4อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี4ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม ซึ4 งวดัมูลค่า

โดยใช้เกณฑ์ เดียวกับที4 ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน            

งบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที4รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ@นสุดวนัทีB 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี@   
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าและ

ใหบ้ริการติดตัBงหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์
ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังานลม 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า        
พลงังานชีวมวล ธุรกิจอืGนๆ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 

       
(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)    

(ปรับปรุง
ใหม่) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 2,110,018 1,809,900 47,398 25,567 117,674 - 303,991 305,974 - - - - 2,579,081 2,141,441 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - - 21,489 - - - - - - - - - 21,489 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 17,975 3,539 - - - - - - - - 17,975 3,539 
รายไดอื้Gน 18,077 14,550 4,188 3,757 15,834 1,991 172 85 109,055 107,353 (48,920) (55,045) 98,406 72,691 
รวมรายไดแ้ละรายไดอื้Gน 2,128,095 1,824,450 69,561 54,352 133,508 1,991 304,163 306,059 109,055 107,353 (48,920) (55,045) 2,695,462 2,239,160 
กาํไร (ขาดทุน) จากการ
ดาํเนินงาน 1,180,187 1,078,672 29,616 17,027 68,866 1,991 90,319 85,024 (30,606) (24,108) 9,689 84,334 1,348,071 1,157,916 
รายไดด้อกเบีBย 284 840 43 311 - 28 76 70 291,541 251,149 (289,234) (249,977) 2,710 2,421 
ตน้ทุนทางการเงิน (264,071) (246,009) (1,632) (2,237) (2,185) (270) (22,499) (26,398) (375,024) (295,466) 309,388 256,660 (356,023) (313,720) 
ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (263,787) (245,169) (1,589) (1,926) (2,185) (242) (22,423) (26,328) (83,483) (44,317) 20,154 6,683 (353,313) (311,299) 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษเีงนิได้    916,400 833,503 28,027 15,101 66,681 1,749 67,896 58,696 (114,089) (68,425) 29,843 91,017 994,758 846,617 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 3,416 (18,931) (48) (98) (113) - 11 10 (68,627) (3,561) 72 70 (65,289) (22,510) 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 919,816 814,572 27,979 15,003 66,568 1,749 67,907 58,706 (182,716) (71,986) 29,915 91,087 929,469 824,107 
* จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได:้ รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ9ง ยกเวน้รายไดจ้ากการขายสินคา้  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ธุรกิจจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าและ

ใหบ้ริการติดตัBงหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์
ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังานลม 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า        
พลงังานชีวมวล ธุรกิจอืGน ๆ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

        
(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)    

(ปรับปรุง
ใหม่) 

ณ วนัที= 31 ธันวาคม               
สินทรัพย์ตามส่วนงานที=
รายงาน      

  
        

ทีGดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,169,268 10,239,041 488,595 188,431 3,086,991 59,431 618,140 655,018 78,303 74,672 81,058 32,367 15,522,355 11,248,960 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 961,749 981,505 1,252 1,548 199,917 - 69 98 101 93 69,378 65,071  1,232,466 1,048,315 
สินทรัพยท์างการเงินไม่

หมุนเวยีนอืGน - - - - - - - - 32,087 32,087 - - 32,087 32,087 
สิทธิการใชสิ้นทรัพยต์าม

สญัญาเช่า 710,113 753,276 - - 13,359 12,119 - - - - 771 1,094 724,243 766,489 
สินทรัพยที์Gยงัไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - - - 6,552,159 3,829,463 
รวมสินทรัพย์             24,063,310 16,925,314 
หนีCสินตามส่วนงานที=รายงาน                
เงินกูย้มื 9,845,309 8,963,297 534,420 157,568 201,398 - 456,834 531,781 9,843,585 8,426,998 (8,594,571) (7,771,082) 12,286,975 10,308,562 
หุน้กู ้ - - - - - - - - 1,393,569 793,904 - - 1,393,569 793,904 
หนีB สินตามสญัญาเช่า 569,291 598,314 - - 13,900 13,429 - - 662 917 - - 583,853 612,660 
หนีB สินทีGไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - - - 3,424,714 405,852 
รวมหนีCสิน             17,689,111 12,120,978 
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ขอ้มูลเกี*ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี*ปุ่น มองโกเลีย เวียดนามและอินโดนีเซีย โดย

การดาํเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ ยงัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 

ขอ้มูลเกี*ยวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับส่วนงาน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ประเทศไทย 1,213 1,223 

ประเทศญี*ปุ่น 930 621 

ประเทศมองโกเลีย 114 113 

ประเทศเวยีดนาม 317 206 

ประเทศอินโดนีเซีย 23 3 

รวม 2,597 2,166 

   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน* 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ประเทศไทย 3,169 3,334 

ประเทศญี*ปุ่น 8,798 8,014 

ประเทศฮ่องกง 6 35 

ประเทศมองโกเลีย 509 513 

ประเทศเวยีดนาม 5,111 1,842 

ประเทศอินโดนีเซีย 418 71 

รวม 18,011 13,809 

*ไม่รวมเครื*องมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ขอ้มูลเกี*ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี  2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท  มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน                 

จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวน 7 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,531.7 ล้านบาท (2563: 7 ราย จาํนวนเงิน 

2,115.9 ลา้นบาท) 

31. กองทุนสํารองเลี.ยงชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนักงาน ไดร่้วมกนัจดัตัSงกองทุนสํารองเลีS ยงชีพขึSนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง          

เลีS ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา         

ร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีS ยงชีพนีSบริหารโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกร

ไทย จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื*อพนกังานนัSนออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ  

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 2.2 ลา้นบาท และเฉพาะบริษทัฯ 

จาํนวน 0.9 ลา้นบาท (2563: กลุ่มบริษทัจาํนวน 2.0 ลา้นบาท และเฉพาะบริษทัฯจาํนวน 0.8 ลา้นบาท) 

32. ภาระผูกพนัและหนี.สินที:อาจเกดิขึ.น 
32.1 สัญญาซื.อขายไฟฟ้า  

เมื*อวนัที* 7 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ*งไดท้าํสัญญาซืSอขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (“กฟผ.”) โดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสญัญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ย

ตอ้งปฏิบติัตามเงื*อนไขที*กาํหนดในสัญญา ทัSงนีS  ในการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนบัสนุน

ส่วนเพิ*มราคารับซืSอไฟฟ้าจาก กฟผ. จาํนวน 6.5 บาทต่อกิโลวตัต ์- ชั*วโมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนั

เริ*มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(วนัที* 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

ณ วนัที* 3 มีนาคม 2557 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสัญญาซืSอขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 

โดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เเละสามารถต่อสญัญาไดอี้กคราวละ 5 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม

เงื*อนไขที*กาํหนดในสญัญา 

เมื*อวนัที* 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหนึ* งในญี*ปุ่นไดท้าํสัญญาซืSอขายไฟฟ้ากบั Hokkaido Electric 

Power Company Limited โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงื*อนไขที*

กาํหนดในสญัญา  

เมื*อวนัที* 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยแห่งหนึ* งได้ทาํสัญญาซืSอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(“กฟภ.”) โดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื*อนไขที*กาํหนดในสญัญา 

เมื*อวนัที* 3 สิงหาคม 2561 และวนัที* 1 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งในญี*ปุ่นไดท้าํสญัญาซืSอขายไฟฟ้า

กับ Kyushu Electric KK โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติตามเงื*อนไขที*

กาํหนดในสญัญา  
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เมื*อวนัที*  1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ* งในเวียดนามได้ทาํสัญญาซืS อขายไฟฟ้ากับ Vietnam 

Electricity โดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื*อนไขที*กาํหนดในสญัญา  

เมื*อวนัที*  8 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ* งในมองโกเลียได้ทําสัญญาซืS อขายไฟฟ้ากับ National 

Dispatching Centerโดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื*อนไขที*กาํหนดใน

สญัญา  

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ*งทาํสัญญาซืSอขายไฟหลายสัญญากบับริษทัที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั

เป็นระยะเวลา 25 ปี 

เมื*อวนัที* 25 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึ* งในญี* ปุ่นได้ทาํสัญญาซืSอขายไฟฟ้ากับ TEPCO Energy 

Partner โดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัเงื*อนไขที*กาํหนดในสญัญา 

ณ วนัที* 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึ* งในเวียดนาม ไดท้าํสัญญาซืSอขายไฟฟ้ากบั Electricity 

Vietnam โดยมีอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 20 ปี  

32.2 ภาระผูกพนัเกี:ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเกี*ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ที*เกี*ยวขอ้งกบัการ

พฒันาโครงการ การซืSอที*ดิน การซืSอเครื*องจกัรและอุปกรณ์และดาํเนินการเกี*ยวกบัใบอนุญาตต่าง ๆ ดงันีS  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ สกลุเงิน 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ไทย บาท 8 - 
ญี?ปุ่น เยน 400 4,778.6 
เวียดนาม ดองเวียดนาม 2,232,000 2,232,000 

32.3 ภาระผูกพนัเกี:ยวกบัสัญญาบริการ 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี*ยวกบัสัญญาบริการโดยมีภาระผูกพนัใน

การชาํระค่าบริการคงเหลือตามสญัญาดงันีS  

บริษทัยอ่ยใน
ประเทศ 

สกลุ
เงิน ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

 (ลา้น) 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ไทย บาท 28 62 3 43 5 - 36 105 

ญี?ป่น เยน 127 72 350 97 1,251 359 1,728 528 

เวยีดนาม ดอง 5,878 5,878 - - - - 5,878 5,878 

นอกจากนีS  ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยในประเทศญี* ปุ่นมีภาระผูกพนัเกี*ยวกับสัญญาบริการ  

ระยะยาวจากการทาํสัญญากบัผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ โดยมีค่าบริการต่อปีเป็นจาํนวน 90.5 ลา้นเยน (2563: 90.5 

ลา้นเยน) 
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 32.4 ค่าหุ้นบริษัทย่อย 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระที*จะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้จากการออกและเรียกชาํระหุน้สามญัเพิ*ม

ทุนให้เท่าทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยในประเทศไทยจาํนวน 268.5 ล้านบาท (2563: บริษทัย่อยใน

ประเทศไทยจาํนวน 569.3 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามจาํนวน 38,428 ลา้นดองเวยีดนาม)  

บริษทัยอ่ยในประเทศฮ่องกงมีภาระที*จะตอ้งจ่ายชาํระเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศญี*ปุ่นอีกจาํนวน 

214.9 ลา้นเยน (2563: 971.2 ลา้นเยน)  

32.5 การคํ.าประกนั 
ก) ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํSาประกนัซึ* งออกโดยธนาคารในประเทศสองแห่งเพื*อ           

คํSาประกนัการปฏิบติัตามสญัญากบัหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ เป็นจาํนวน 33.5 ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯ

เป็นจาํนวน 31.0 ลา้นบาท (2563: กลุ่มบริษทัจาํนวน 33.5 ลา้นบาทและเฉพาะบริษทัฯเป็นจาํนวน 31.0             

ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไม่มีหนงัสือคํSาประกนัการลงทุน (2563: 727.8  ลา้นเยน) 

ค) ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีหนงัสือคํSาประกนัซึ*งออกโดยธนาคารในประเทศไทยแห่งหนึ*งเพื*อ

คํSาประกนัการปฏิบติัตามสัญญาการก่อสร้างกบัธนาคารแห่งหนึ*งในประเทศเวียดนามเป็นจาํนวน 36.0

ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (2563: 36.0 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) 

ง) ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯคํSาประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัยอ่ยจาํนวน 21.0    

ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ 701.2 ลา้นบาท (2563: 16.6 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

และ 90.6 ลา้นบาท) 

32.6 คดคีวามฟ้องร้อง 
 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ* งในประเทศไทย มีคดีความเกี*ยวกบัใบอนุญาตก่อสร้างและ             

ใบประกอบกิจการโรงงาน ซึ* งผลของคดียงัไม่สิSนสุดอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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33. เครื:องมือทางการเงนิ 
33.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี:ยงทางการเงนิ 

เครื*องมือทางการเงินที*สําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก

ธนาคารที*มีภาระผกูพนั ลูกหนีSการคา้และลูกหนีS อื*น รายไดค่้าก่อสร้างที*ยงัไม่เรียกชาํระ  เงินใหกู้ย้มื ค่าหุน้

คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ย เจา้หนีS การคา้และเจา้หนีS อื*น เจา้หนีS เงินประกนัผลงาน เงินกูย้ืมและ

หนีS สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงที*เกี*ยวขอ้งกบัเครื*องมือทางการเงินดงักล่าว และมี

นโยบายการบริหารความเสี*ยงดงันีS  

ความเสี:ยงด้านเครดติ 
กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงดา้นเครดิตที*เกี*ยวเนื*องกบั ลูกหนีS การคา้และลูกหนีS อื*น เงินฝากกบัธนาคารและ

สถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมและเครื*องมือทางการเงินอื*นๆ จาํนวนเงินสูงสุดที*บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจาก

การใหสิ้นเชื*อคือมูลค่าตามบญัชีที*แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลกูหนี'การค้าและเงินให้กู้ยมื 

กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงดา้นเครดิตที*เกี*ยวเนื*องกบั ลูกหนีSการคา้และลูกหนีS อื*น ซึ* งส่วนใหญ่เกิดจากการขาย

ให้กบัลูกคา้จาํนวนน้อยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที*เป็นสาระสําคญัจาก

การเก็บหนีS จากลูกหนีS เหล่านัSน เนื*องจากฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายสินเชื*อ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง

การเงินของลูกคา้ทุกรายก่อนให้วงเงินเครดิตเพื*อควบคุมความเสี*ยงดา้นสินเชื*อ นอกจากนีS ลูกคา้รายหลกั

เป็นหน่วยงายภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ซึ* งมีความเสี*ยงดา้นเครดิตใน      

ระดบัตํ*า 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิSนรอบระยะเวลารายงาน โดยพิจารณาจากอายหุนีSคงคา้งนบัจากวนัที*

ถึงกาํหนดชาํระ และความสามารถในการชาํระหนีS ของลูกหนีS  การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึSนคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํS าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที*มี

ความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดที้*มีอยู ่ณ วนัที*รายงานเกี*ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์

ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

เครื5องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

ฐานความเสี*ยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัที*เกี*ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน ถูก

จาํกดัเนื*องจากคู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินที*มีอนัดบัความน่าเชื*อถือในระดบัสูง ซึ* งกลุ่มบริษทั

พิจารณาวา่มีความเสี*ยงดา้นเครดิตตํ*า 

กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงดา้นเครดิตของตราสารหนีSและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเนื*องจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารที*มีอนัดับความน่าเชื*อถือด้านเครดิตที*อยู่ในระดับสูงซึ* งประเมินโดยสถาบันจดัอนัดับความ

น่าเชื*อถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  
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ความเสี:ยงด้านตลาด 
กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี*ยงจากอตัราดอกเบีSย และความเสี*ยงจากอตัรา

แลกเปลี*ยน กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาแลกเปลี*ยนอตัราดอกเบีSยเพื*อช่วยลดความเสี*ยงที*เกิดจากความผนั

ผวนของอตัราดอกเบีSย และทาํสัญญาซืSอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื*อป้องกนัความเสี*ยงจากอตัรา

แลกเปลี*ยน 

ความเสี5ยงจากอัตราดอกเบี'ย 

กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงจากอตัราดอกเบีSยที*สาํคญัอนัเกี*ยวเนื*องกบัเงินฝากธนาคาร เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มื 

สินทรัพยแ์ละหนีS สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีSยที*ปรับขึSนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีSย

คงที*ซึ* งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

กลุ่มบริษทัลดความเสี* ยงจากอตัราดอกเบีS ยโดย การจดัหาเงินกู้ยืมที*มีทัS งอตัราดอกเบีS ยคงที*และอตัรา

ดอกเบีSยผนัแปรและทาํสญัญาแลกเปลี*ยนอตัราดอกเบีSยสาํหรับเงินกูย้มืบางรายการ 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนีS สินทางการเงินที*สาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีS ย และสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีS สินทางการเงินที*มีอตัราดอกเบีS ยคงที*

สามารถแยกตามวนัที*ครบกาํหนด หรือ วนัที*มีการกาํหนดอตัราดอกเบีSยใหม่ (หากวนัที*มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบีSยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันีS    

 (หน่วย: บาท)  

 
งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 

  อตัราดอกเบี8ย    
 อตัราดอกเบี8ย ปรับขึ8นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี8ย 

 คงที2ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบื8ย รวม ที2แทจ้ริง 

 
    (ร้อยละต่อปี)  

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 931,160,419 2,648,558,830 3,579,719,249 0.001% - 5.5% 

เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัระยะสั8น - 251,458,844 - 251,458,844 0.1% 

เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัระยะยาว 301,026,172 717,162,042 - 1,018,188,214 0.001% - 0.375% 

ลูกหนี8การคา้และดอกเบี8ยคา้งรับ - - 533,848,836 533,848,836  

สินทรัพยท์างการเงินอื2น 3,489 - - 3.489 0.375% 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - - 9,974,070 9,974,070  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื2น - - 32,086,947 32,086,947   
301,029,661 1,899,781,305 3,224,468,683 5,425,279,649  
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 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบี8ยคงที2 อตัราดอกเบี8ย    

 ภายใน 1 ปี 

มากกวา่                       

1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับขึ8นลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา   

ดอกเบื8ย รวม 

อตัราดอกเบี8ยที2

แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

        

หนี0สินทางการเงนิ        

เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื2น - - - - 3,200,596,244 3,200,596,244  

ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัยอ่ย - - - - 10,436,210 10,436,210  

เจา้หนี8 เงินประกนัผลงาน - - - - 3,422,533 3,422,533  

หนี8 สินตามสญัญาเช่า 266,023 395,595 - - 583,190,429 583,852,047 4.31% 

เงินกูย้มืระยะสั8นจากสถาบนัการเงิน 397,383,891 - - 121,000,000 - 518,383,891 2.30% - 3.75% 

หุน้กู ้ 798,136,282 595,432,542 - - - 1,393,568,824 4.60%,4.80% 

เงินกูย้มืระยะยาว 197,888,838 470,916,360 - 11,099,785,976 - 11,768,591,174 0.88% - 4.72% 

 1,393,675,034 1,066,744,497 - 11,220,785,976 3,797,645,416 17,478,850,923  

 
 

งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 

 
อตัราดอกเบี8ยคงที2 อตัราดอกเบี8ย    

 ภายใน 1 ปี 

มากกวา่                       

1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับขึ8นลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา  

ดอกเบื8ย รวม 

อตัราดอกเบี8ย                 

ที2แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        

สญัญาแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศ 

- สกลุเงินบาท - - - - 1,973,201 1,973,201 - 

สญัญาแลกเปลี2ยนอตัราดอกเบี8ย                    

- สกลุเงินบาท         

- จ่ายอตัราดอกเบี8ยคงที2 151,013,850 304,661,663 - - - 455,675,513 5.71% - 5.795% 

- รับอตัราดอกเบี8ยลอยตวั - - - 455,675,513 - 455,675,513 THB FIX 3M+

อตัราส่วนเพิ2ม 

สญัญาแลกเปลี2ยนอตัราดอกเบี8ย    - 

สกลุเงินเยน  

      

 

- จ่ายอตัราดอกเบี8ยคงที2 529,335,520 1,933,458,240 6,463,606,240 - - 8,926,400,000 0.82% 

- รับอตัราดอกเบี8ยลอยตวั - - - 8,926,400,000 - 8,926,400,000 JPY TIBOR 

6M+อตัราส่วน

เพิ2ม 
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 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 

  อตัราดอกเบี8ย    
 อตัราดอกเบี8ย ปรับขึ8นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี8ย 

 คงที2ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบื8ย รวม ที2แทจ้ริง 
 

    (ร้อยละต่อปี)  

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,034,449,210 353,163,705 1,387,612,915 0.0001% - 5.6% 

เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัระยะสั8น - 199,384,026 - 199,384,026 0.1% - 4.91% 

เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัระยะยาว 268,808,600 450,942,599 - 719,751,199 0.0001% - 0.6% 

ลูกหนี8การคา้และดอกเบี8ยคา้งรับ - - 327,052,445 327,052,445  

สินทรัพยท์างการเงินอื2น 5,300,000 - - 5,300,000 0.375% 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - - 8,960,220 8,960,220  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื2น - - 32,086,947 32,086,947 -  
274,108,600 1,684,775,835 721,263,317 2,680,147,752  

 
 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 

 อตัราดอกเบี8ยคงที2 อตัราดอกเบี8ย    

 ภายใน 1 ปี 

มากกวา่                       

1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับขึ8นลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา  

ดอกเบื8ย รวม 

อตัราดอกเบี8ยที2

แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

        

หนี0สินทางการเงนิ        

เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื2น - - - - 142,690,646 142,690,646  

ค่าหุน้คา้งจ่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัยอ่ย - - - - 9,259,301 9,259,301  

เจา้หนี8 เงินประกนัผลงาน - - - - 5,636,404 5,636,404  

หนี8 สินตามสญัญาเช่า 255,607 661,619 - - 611,743,135 612,660,361 4.31% 

เงินกูย้มืระยะสั8นจากสถาบนั

การเงิน - - - 276,334,000 - 276,334,000 2.5% - 5.69% 

หุน้กู ้ - 793,903,674 - - - 793,903,674 4.6% 

เงินกูย้มืระยะยาว 137,801,832 519,123,868 - 9,360,301,889 - 10,017,227,589 1.27% - 5.69% 

 138,057,439 1,313,689,161 - 9,636,635,889 769,329,486 11,857,711,975  
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งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 

 
อตัราดอกเบี8ยคงที2 อตัราดอกเบี8ย    

 ภายใน 1 ปี 

มากกวา่                       

1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ปรับขึ8นลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา  

ดอกเบื8ย รวม 

อตัราดอกเบี8ย                 

ที2แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ        

สญัญาแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศ - 

สกลุเงินบาท - - - - 289,972 289,972 - 

สญัญาแลกเปลี2ยนอตัราดอกเบี8ย                    

- สกลุเงินบาท         

- จ่ายอตัราดอกเบี8ยคงที2 151,891,838 455,675,512 - - - 607,567,350 5.71% - 5.795% 

- รับอตัราดอกเบี8ยลอยตวั - - - 607,567,350 - 607,567,350 THB FIX 3M+

อตัราส่วนเพิ2ม 

สญัญาแลกเปลี2ยนอตัราดอกเบี8ย             

- สกลุเงินเยน  

      

 

- จ่ายอตัราดอกเบี8ยคงที2 - 1,129,369,807 4,001,796,967 - - 5,131,166,774 0.82% 

- รับอตัราดอกเบี8ยลอยตวั - - - 5,131,166,774 - 5,131,166,774 JPY TIBOR 6M+ 

อตัราส่วนเพิ2ม 

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราคงที2 อตัราดอกเบี8ย   อตัรา 

  มากกวา่     ปรับขึ8นลงตาม           ไม่มีอตัรา  ดอกเบี8ยที2 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี8ย รวม แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 697,111,062 243,561,751 940,672,813 0.05%-0.25% 

เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัระยะสั8น - - - 69,147 - 69,147 0.05% 

เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัระยะยาว 301,026,172 - - 101,915,534 - 402,941,706 0.01%-0.375% 

ลูกหนี8การคา้และดอกเบี8ยคา้งรับ - - - - 357,452,306 357,452,306  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - - - 228,389,844 9,974,070 238,363,914 3.06% - 3.99% 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - - - 3,329,519,852 - 3,329,519,852 3.06% - 3.64% 

 301,026,172 - - 4,357,005,439 610,988,127 5,269,019,738  

หนี0สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั8นจากธนาคาร 397,383,891 - - 100,000,000 - 497,383,891 2.3%-3.4% 

เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื2น - - - - 28,465,481 28,465,481  

เงินกูย้มืระยะสั8นจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 22,087,432 - - - - 22,087,432 2% 

หุน้กู ้ 798,136,282 595,432,542 - - - 1,393,568,824 4.6%,4.8% 

เงินกูย้มืระยะยาว 197,888,839 470,916,360 - 770,509,110 - 1,439,314,309  

 1,415,496,444 1,066,348,902 - 870,509,110 28,465,481 3,380,819,937  
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที2 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราคงที2 อตัราดอกเบี8ย   อตัรา 

  มากกวา่     ปรับขึ8นลงตาม           ไม่มีอตัรา  ดอกเบี8ยที2 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี8ย รวม แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 444,958,174 872,601 445,830,775 0.05% - 0.35% 

เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัระยะสั8น - - - 54,659 - 54,659 0.05% 

เงินฝากธนาคารที2มีภาระผกูพนัระยะยาว 268,808,600 - - 101,814,988 - 370,623,588 0.1% - 0.6% 

ลูกหนี8การคา้และดอกเบี8ยคา้งรับ - - - - 246,208,644 246,208,644  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - - - 13,908,444 8,960,220 22,868,664 3.19%-3.51% 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - - - 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  

หนี0สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั8นจากธนาคาร - - - 251,034,000 - 251,034,000 2.5% - 5.69% 

เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื2น - - - - 40,875,299 40,875,299  

เงินกูย้มืระยะสั8นจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 101,057,277 - - - - 101,057,277 2% 

หุน้กู ้ - 793,903,674 - - - 793,903,674 4.6% 

เงินกูย้มืระยะยาว 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  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี4ยนแปลงอัตราดอกเบี ;ย 
ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจากการเปลี*ยนแปลงที*อาจเกิดขึSนอยา่ง

สมเหตุสมผลของอตัราดอกเบีSยของเงินฝากธนาคาร เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืที*มีอตัราดอกเบีSยที*ปรับขึSนลง

ตามอตัราตลาดและตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีS  

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

สกลุเงิน เพิ/มขึ2น/ลดลง 
ผลกระทบต่อ 
กาํไรก่อนภาษี เพิ/มขึ2น/ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
กาํไรก่อนภาษี  

(ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 
สกลุเงินบาท +0.5 (7,522) +0.5 (8,348) 
 -0.5 7,522 -0.5 8,348 
สกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ +0.5 (2,503) +0.5 (3,257) 
 -0.5 2,503 -0.5 3,257 
สกลุเงินเยน +0.1 (5,280) +0.1 (5,448) 

 -0.1 5,280 -0.1 5,448 
สกลุเงินดองเวยีดนาม +0.5 (5,093) - - 

 -0.5 5,093 - - 
สกลุเงินรูเปีย +0.5 (316) - - 
 -0.5 316 - - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

สกลุเงิน เพิ/มขึ2น/ลดลง 
ผลกระทบต่อ 
กาํไรก่อนภาษี เพิ/มขึ2น/ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
กาํไรก่อนภาษี  

(ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 
สกลุเงินบาท +0.5 (3,912) +0.5 (3,738) 
 -0.5 3,912 -0.5 3,738 

 สกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ +0.5 - +0.5 (755) 
 -0.5 - -0.5 755 
สกลุเงินเยน +0.1 - +0.1 - 
 +0.1 - +0.1 - 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี*ยนแปลงอตัราดอกเบีSยของเงินกูย้มืสกุลเงินบาทและสกุลเงินเยนที*มีอตัรา

ดอกเบีSยปรับขึSนลงตามอตัราตลาดไดพิ้จารณารวมถึงผลกระทบของการนาํสัญญาแลกเปลี*ยนอตัราดอกเบีSย         

มาใชเ้พื*อป้องกนั  ความเสี*ยงในกระแสเงินสด 

 การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัทาํโดยใชส้มมติฐานวา่จาํนวนเงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มื และตราสารอนุพนัธ์ที*มี

อตัราดอกเบีS ยที*ปรับขึSนลงตามอตัราตลาดและตวัแปรอื*นทัSงหมดคงที*ตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัรา

ดอกเบีS ยที*ปรับขึSนลงตามอัตราตลาดของรายการดังกล่าวไม่ได้มีอัตราดอกเบีS ยที*กาํหนดไวแ้ล้ว ดังนัS น                                 

การเปลี*ยนแปลงของอตัราดอกเบีS ยที*เกิดขึSนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบีS ยที*ตอ้งชาํระตลอด 12 เดือนเต็ม ทัSงนีS  

ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 

ความเสี5ยงจากอัตราแลกเปลี5ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนที*สําคญัอนัเกี*ยวเนื*องจากเงินตราต่างประเทศของเงินฝาก

ธนาคาร การซืSอเครื*องจกัรและอุปกรณ์และการกูย้มืและใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทั

บริหารความเสี*ยงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซืSอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ* งสัญญาโดยส่วน

ใหญ่มีอายไุม่เกิน 1 ปี  

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหนีS สินทางการ

เงินที*เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ซึ* งไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยนไวด้งันีS  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนีD สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี?ยนเฉลี?ย 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 4,384,292,252 2,736,310,171 29,987,066,737 26,178,139,465 0.2906385 0.2906800 

ดอลลาร์สหรัฐ 40,287,096 21,965,209 15,051,757 21,668,613 33.419900 30.037100 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 66,126 34,542 1,659 1,659 24.735650 22.663200 

ดองเวยีดนาม 624,746,775,342 172,714,372,862 2,758,610,923,783 84,829,656,673 0.0014645 0.0012990 

รูเปีย 2,000,588,071 559,748,347 998,307,116 1,440,584,070 0.0023469 0.0021361 

ดอลลาร์ฮ่องกง 997 497 - - 4.2885500 3.8752500 

ฟรังกส์วสิ - - - 600 - 34.028700 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี4ยนแปลงอัตราแลกเปลี4ยน  
ตารางต่อไปนีSแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบจากการแขง็ค่า (การอ่อนค่า) ที*เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลของอตัรา

แลกเปลี*ยนเงินต่างประเทศที*มีต่อสกุลเงินบาท ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563โดยกาํหนดให้ตวัแปรอื*น

ทัS งหมดคงที*  ทัS งนีS  ผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้นนีS เกิดจากการเปลี*ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีS สินที*เป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ที*เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563ทัSงนีS  กลุ่มบริษทัไม่มีความเสี*ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปลี*ยนแปลงของสกุลเงินตรา

ต่างประเทศสกลุเงินอื*น 

 2564 2563 

สกลุเงิน เพิ/มขึ2น/ลดลง 
ผลกระทบต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ เพิ/มขึ2น/ลดลง 
ผลกระทบต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เยน +0.5 (37,206) +0.5 (34,870) 
 -0.5 37,206 -0.5 34,870 
ดอลล่์าร์สหรัฐ +0.5 4,217 +0.5 45 

 -0.5 (4,217) -0.5 (45) 
ดองเวยีดนาม +0.5 (15,625) +0.5 571 

 -0.5 15,625 -0.5 (571) 

ความเสี:ยงด้านสภาพคล่อง  
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งการสภาพคล่องเพื*อใหส้ามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางการคา้ของแต่ละบริษทั ซึ* ง

แต่ละบริษทัมีความรับผิดชอบในการรักษาระดบัเงินสดและการพิจารณาเพิ*มวงเงินเครดิตทัSงในส่วนของ

ภายในกลุ่มบริษทัและกบัสถาบนัการเงินอื*นเพื*อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที*ตอ้งการโดยตอ้งอยูภ่ายใตแ้นว

ปฏิบติัของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัประเมินความเสี*ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทาํแผนการบริหารสภาพคล่องอยา่งต่อเนื*องและ

รักษาระดบัของเงินสด เงินฝากประจาํ วงเงินสินเชื*อแบบผูกพนัที*ยงัไม่ไดใ้ช ้และวงเงินแบบสินเชื*อแบบไม่

ผกูพนัจากธนาคารต่าง ๆ เพื*อใหเ้พียงพอต่อสภาพคล่องที*ตอ้งการ 
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รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีS สินทางการเงินที*ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครื*องมือทางการเงินที*

เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ* งพิจารณาจากกระแสเงินสด

ตามสญัญาที*ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันีS  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที? 31 ธนัวาคม 2564 
 ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
รายการที'ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื?น 3,200,596 - - 3,200,596 
ค่าหุน้คา้งจ่าย 10,436 - - 10,436 
เจา้หนีD เงินประกนัผลงาน 3,423 - - 3,423 
หนีD สินตามสญัญาเช่า 45,595,343 184,079,735 484,044,813 713,719,891 
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 523,497 - - 523,497 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,786,236 4,948,407 6,757,232 13,491,875 
หุน้กู ้ 844,427 630,615 - 1,475,042 
รวมรายการที'ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 51,963,958 189,658,757 490,802,045 732,424,760 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนีD สินตราสารอนุพนัธ์จ่ายชาํระสุทธิ 31,045 71,787 81,346 184,178 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที? 31 ธนัวาคม 2563 
 ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
รายการที'ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื?น 142,691 - - 142,691 
ค่าหุน้คา้งจ่าย 9,259 - - 9,259 
เจา้หนีD เงินประกนัผลงาน 5,636 - - 5,636 
หนีD สินตามสญัญาเช่า 45,493 183,957 527,658 757,108 
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 278,285 - - 278,285 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,442,799 4,875,752 5,526,493 11,845,044 
หุน้กู ้ 36,800 815,627 - 852,427 
รวมรายการที'ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,960,963 5,875,336 6,054,151 13,890,450 
     
ตราสารอนุพนัธ์     
หนีD สินตราสารอนุพนัธ์จ่ายชาํระสุทธิ 18,992 72,491 54,576 146,059 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที? 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการที'ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 502,300 - - 502,300 
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื?น 28,421 - - 28,421 
เงินกูย้มืระยะสัDนจากกิจการที?เกี?ยวขอ้งกนั 22,529 - - 22,529 
เงินกูย้มืระยะยาว 455,867 1,100,577 - 1,556,444 
หุน้กู ้ 844,427 630,615 - 1,475,042 
รวมรายการที'ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,853,544 1,731,192 - 3,584,736 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที? 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการที'ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินกูย้มืระยะสัDนจากสถาบนัการเงิน 252,748 - - 252,748 
เจา้หนีDการคา้และเจา้หนีD อื?น 40,875 - - 40,875 
เงินกูย้มืระยะสัDนจากกิจการที?เกี?ยวขอ้งกนั 121,268 - - 121,268 
เงินกูย้มืระยะยาว 401,860 1,155,225 - 1,557,085 
หุน้กู ้ 36,800 815,627 - 852,427 
รวมรายการที'ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 853,551 1,970,852 - 2,824,403 
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33.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื:องมือทางการเงนิ 
เครื*องมือทางการเงินที*วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสัSน และเงินกู้

ยมืมีอตัราดอกเบีSยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีSยในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื*องมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี*ยนอตัราดอกเบีS ยของบริษทัย่อยมีมูลค่าเป็น                

ผลขาดทุนจาํนวน 21.9 ลา้นบาท และ 484.6 ลา้นเยน รวมมูลค่ายุติธรรมทัS งสิSนขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน                       

162.8 ลา้นบาท และบนัทึกไวใ้นบญัชีหนีS สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น ( 2563 : มูลค่ายติุธรรม เป็นผล

ขาดทุนจาํนวนเงิน 42 ลา้นบาท และ 551 ลา้นเยน รวมมูลค่ายุติธรรมทัSงสิSนขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน 202 

ลา้นบาท)  

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซืSอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ*งมีมูลค่าเป็นผลกาํไรจาํนวน 2.0 ลา้นบาท (บริษทัฯ: 1.9 ลา้นบาท) ซึ* งบนัทึกไวใ้นบญัชี

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื*น (2563 : มูลค่ายติุธรรมเป็นผลขาดทุนจาํนวน 0.3 ลา้นบาท)  

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลี*ยนดอกเบีSยและสัญญาซืSอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอา้งอิง

จากมูลค่าที*ไดรั้บแจง้จากธนาคารคู่สญัญา มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัลาํดบัชัSนเป็นระดบั 2 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 32.7 ลา้นบาท (2563: 32.7 ลา้นบาท) 

มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัลาํดบัชัSนเป็นระดบั 2 

ในระหว่างปีปัจจุปัน กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี*ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่า

ยติุธรรมและไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชัSนของมูลค่ายติุธรรม 

34.     การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที*สาํคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซึ* งโครงสร้างทุนที*เหมาะสม

เพื*อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงการ

ปฏิบติัเงื*อนไขทางการเงินตามที*กาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้ 

 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีS สินต่อทุนเท่ากบั 2.78 เท่า (2563: 2.5 เท่า) และเฉพาะ

บริษทัฯมีอตัราส่วนหนีS สินต่อทุนเท่ากบั 0.58 เท่า (2563: 0.6 เท่า) 
35.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ก) เมื*อวนัที* 18 มกราคม 2565 บริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าหุน้จาํนวน 30.0 ลา้นบาท จากการเสนอขายหุน้สามญั

เพิ*มทุนของบริษทัแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ทาํให้ทุนเรียกชาํระของบริษทัฯเพิ*มขึSน

จาก 1,071.6 ลา้นบาท เป็น 1,101.6 ลา้นบาท 

ข) เมื*อวนัที* 21 กมุภาพนัธ์ 2565 ไดมี้ผูใ้ชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิที*จะซืSอหุน้สามญัของบริษทัฯ ครัS งที* 1 

(SSP-W1) จาํนวน 34,739,947 หน่วย ในราคาใชสิ้ทธิ 12 บาท เป็นเงิน 416,879,364 บาท เพื*อซืSอหุ้น

สามญัจาํนวน 34,739,947 หุน้ โดยมีใบสาํคญัแสดงสิทธิที*หมดอายจุาํนวน 29,295,920 หน่วย 
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ค) เมื*อวนัที* 28 กมุภาพนัธ์ 2565 ที*ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้

สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 113,632,364 หุ้น มูลค่าที*ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ ในอตัรา 10 หุน้ : 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าหุน้ทัSงสิSนไม่เกิน 113.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

การจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.1 บาทต่อหุน้ ในกรณีที*ผูถื้อหุน้รายใด มีเศษของหุน้เดิมหลงัจากการจดัสรร

หุ้นแลว้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.1 บาท และจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ในอตัรา

หุน้ละ 0.0111111114 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 12.63 ลา้นบาท รวมการจ่ายเงินปันผลทัSงใน

รูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.1111111114 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม

ทัSงสิSน 126.26 ลา้นบาท ทัSงนีS  ที*ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อที*ประชุมผูถื้อหุ้น

ประจาํปีเพื*อพิจารณาและอนุมติั 

36. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบการเงินนีSไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื*อวนัที* 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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