
 

 

 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564 





บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

31 มนีาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มนีาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 233,886,515.43         949,675,687.68         444,684.66               4,063,037.15            

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น 25 162,886.76               62,858,272.40           -                         38,313,466.32           

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 5.2 และ 7 302,920,357.87         153,109,199.63         77,161,565.53           82,953,812.28           

ลกูหนี�คา่ทรพัยส์นิ 5.2 -                         -                         -                         212,738,758.58         

เงนิจา่ยลว่งหน้าคา่งานกอ่สรา้งโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม 1,509,647,359.95       -                         -                         -                         

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 7,009,345.80            11,317,871.51           -                         -                         

สว่นของสนิทรพัยท์ี�ครบกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัรว่มทางออ้ม 9,371,018.65            9,371,018.65            -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 3,356,216.94            3,638,311.51            328,597.87               276,043.95               

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกบ่รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.2 500,000.00               584,270,922.73         909,811,816.92         958,473,058.34         

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 8 153,742,928.52         134,492,216.92         -                         -                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 9 และ 28.1 263,113,771.95         225,468,284.86         150,164,662.13         150,110,860.95         

สนิทรพัยข์องกลุม่ที�จะจาํหน่าย

ที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 10.1 63,882,757.78           -                         -                         -                         

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,547,593,159.65       2,134,201,785.89       1,137,911,327.11       1,446,929,037.57       

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 11 90,224,180.35           90,185,964.20           -                         -                         

ลกูหนี�จากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 150,000,000.00         150,000,000.00         -                         -                         

เงนิจา่ยลว่งหน้าคา่หุน้ 2.2.2 152,143,640.00         -                         -                         -                         

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มุนเวยีนอื�น 25 367,705.00               328,945.00               367,705.00               328,945.00               

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                         -                         1,532,209,650.71       1,532,209,650.71       

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 4,155,271,917.35       4,233,823,530.31       -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - สุทธิ 3,574,764.06            4,400,776.86            39,267.70                433,544.99               

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10.1 และ 13 และ 28.2 1,384,610,264.23       1,545,814,434.19       100,255,929.28         100,670,994.55         

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 14.1 22,978,516.00           32,328,025.68           -                         -                         

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 10.1 และ 15 และ 28.2 841,417.12               158,244,809.99         -                         -                         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 16.1 1,818,371.23            2,301,941.34            4,927,465.73            6,173,794.20            

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น - สุทธิ 26,262,481.25           30,332,773.16           14,465,755.47           18,494,213.47           

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 5,988,093,256.59       6,247,761,200.73       1,652,265,773.89       1,658,311,142.92       

รวมสินทรพัย์ 8,535,686,416.24       8,381,962,986.62       2,790,177,101.00       3,105,240,180.49       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี�

หน้า 1 จาก 41

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สินทรพัย์



ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

31 มนีาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มนีาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 17 564,245,697.53         72,827,465.29           19,000,000.00           4,739,075.98            

ตั �วแลกเงนิขายลด 5.2 และ 18 250,000,000.00         -                         200,000,000.00         -                         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 5.2 และ 19 142,768,687.66         159,681,350.64         6,697,033.61            15,809,899.79           

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 8,397,948.45            4,429,194.66            -                         -                         

สว่นของหนี�สนิที�ครบกาํหนดจา่ยชาํระภายในหนึ�งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 108,004,829.96         108,596,385.73         70,680,000.00           70,680,000.00           

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 14.2 1,099,973.62            1,164,017.73            -                         -                         

หุน้กู้ 21 1,200,900,000.00       1,700,900,000.00       204,100,000.00         704,100,000.00         

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.2 42,000,000.00           -                         -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลอื�น 65,074,624.60           65,074,624.60           -                         -                         

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจา่ย 35,985,300.31           20,411,981.69           256,632.80               256,632.80               

ประมาณการหนี�สนิหมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 22 1,237,621.55            4,117,722.91            941,263.07               3,644,556.57            

เงนิปันผลคา้งจา่ย 955,215.84               955,215.84               910,215.84               910,215.84               

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 29,061,691.11           20,693,441.42           5,523,368.01            6,782,916.77            

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,449,731,590.63       2,158,851,400.51       508,108,513.33         806,923,297.75         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 20 341,844,796.13         358,102,760.58         255,467,480.71         273,137,480.71         

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 14.2 22,824,352.64           30,741,122.65           -                         -                         

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา - ไมห่มุนเวยีน 4,841,464.86            4,627,143.63            -                         -                         

หุน้กู ้- สุทธิ 21 846,334,817.48         845,261,574.88         -                         -                         

ประมาณการหนี�สนิไมห่มุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 22 47,390,839.23           48,366,205.84           4,872,091.12            5,617,760.94            

คา่เผื�อหนี�สนิจากภาระคํ�าประกนั 46,213,539.72           46,213,539.72           46,213,539.72           46,213,539.72           

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 25 19,215,937.26           22,233,955.34           18,444,616.93 21,160,120.12           

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 5.2 6,032,059.00            5,991,625.00            93,000.00                63,000.00                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,334,697,806.32       1,361,537,927.64       325,090,728.48         346,191,901.49         

รวมหนี�สิน 3,784,429,396.95       3,520,389,328.15       833,199,241.81         1,153,115,199.24       

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,579,018,686 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,579,018,686.00       1,579,018,686.00       1,579,018,686.00       1,579,018,686.00       

ทุนที�ออกและเรยีกชาํระแลว้

หุน้สามญั 932,507,097 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 932,507,097.00         932,507,097.00         932,507,097.00         932,507,097.00         

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 603,196,451.67         603,196,451.67         603,196,451.67         603,196,451.67         

สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซื�อคนื 6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 93,250,709.70           93,250,709.70           93,250,709.70           93,250,709.70           

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,008,708,614.27       2,003,801,591.43       316,848,932.63         311,996,054.69         

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 70,056,279.67           298,444,124.74         5,157,529.29            5,157,529.29            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,713,736,291.21       3,937,217,113.44       1,956,977,859.19       1,952,124,981.25       

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 1,037,520,728.08       924,356,545.03         -                         -                         

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 4,751,257,019.29       4,861,573,658.47       1,956,977,859.19       1,952,124,981.25       

รวมหนี�สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 8,535,686,416.24       8,381,962,986.62       2,790,177,101.00       3,105,240,180.49       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� หน้า 2 จาก 41

หนี�สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5.1 208,438,133.30         292,031,681.05         9,347,023.61            126,413,435.78         

รายไดอ้ื�น

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล -                         51,552,640.00           -                         -                         

ดอกเบี�ยรบั 5.1 2,077,125.31            357,990.07               14,592,731.01           26,582,205.40           

อื�นๆ 5.1 115,626,375.93         83,498,788.27           4,965,640.22            574,816.13               

รวมรายได้ 326,141,634.54         427,441,099.39         28,905,394.84           153,570,457.31         

ค่าใช้จา่ย

ตน้ทุนขายและบรกิาร 5.1 172,450,385.94         204,375,056.72         2,677,728.00            90,406,043.58           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 8,571,128.44            5,698,918.31            -                         4,819,925.24            

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 77,907,382.19           86,374,447.15           6,836,603.21            14,654,053.38           

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 43,178,960.58           -                         -                         -                         

คา่เผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยข์องกลุม่ที�จะจาํหน่าย

ที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 10.2 29,699,139.94           -                         -                         -                         

รวมค่าใช้จา่ย 331,806,997.09         296,448,422.18         9,514,331.21            109,880,022.20         

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (5,665,362.55)           130,992,677.21         19,391,063.63           43,690,435.11           

ตน้ทุนทางการเงนิ 5.1 (44,058,743.77)          (73,897,608.22)          (13,291,857.22)          (26,990,830.73)          

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 12 73,346,832.18           (33,083,258.52)          -                         -                         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 23,622,725.86           24,011,810.47           6,099,206.41            16,699,604.38           

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 16.3 (17,893,546.43)          (10,274,944.67)          (1,246,328.47)           (4,154,596.53)           

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 5,729,179.43            13,736,865.80           4,852,877.94            12,545,007.85           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที �จะถูกบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (24,779,724.15)          (242,783,425.73)        -                         -                         

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 12 51,716,090.49           (82,000,744.44)          -                         -                         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 26,936,366.34           (324,784,170.17)        -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 32,665,545.77           (311,047,304.37)        4,852,877.94            12,545,007.85           

การแบง่กาํไร

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 4,907,022.84            10,893,510.54           

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 822,156.59               2,843,355.26            

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 5,729,179.43            13,736,865.80           

การแบง่กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 17,165,125.54           (288,035,595.54)        

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 15,500,420.23           (23,011,708.83)          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 32,665,545.77           (311,047,304.37)        

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท : หุ้น)

กาํไรสุทธสิว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 23 0.01 0.01 0.01 0.01 

* กลุม่บรษิทัมสีว่นงานจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิจากการจาํหน่ายสว่นงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นต่างประเทศ ตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่

ขอ้ 28.2 โดยไดแ้สดงรายละเอยีดของผลการดาํเนินงานของสว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ขอ้ 10.2

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี�

หน้า 3 จาก 41

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(สอบทานแล้ว)



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

การแปลงค่า กําไร (ขาดทุน) ผลกําไรจาก ผลกําไร (ขาดทุน)

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลี�ยนแปลง การวดัมลูค่าใหม่ จากเครื�องมอื รวม รวม

ทุนที�ออกและ สว่นเกนิมลูค่า สว่นเกนิมลูค่า ทุนสาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุน้ สว่นเกนิมลูค่าหุน้ ของผลประโยชน์ ป้องกนัความเสี�ยง องค์ประกอบอื�น สว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี รวม

เรยีกชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื�อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบรษิทัย่อย ของบรษิทัย่อย พนกังาน กระแสเงนิสด ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อํานาจควบคุม สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   1,049,167,519.83   164,824,134.76    (2,412,809.17)      450,000,000.00    8,711,821.43   (195,392,574.78)   425,730,572.24    3,056,493,913.79   593,042,659.63      3,649,536,573.42   

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

การเปลี �ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น (ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                     -                    -                    -                    -                -                    -                    -                     427,508.10           427,508.10           

จากเงนิปันผลของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                     -                    -                    -                    -                -                    -                    -                     (39,351.18)            (39,351.18)            

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                   -                   -                -                 -                     -                    -                    -                    -                -                    -                    -                     388,156.92           388,156.92           

กําไรสทุธสิาํหรบังวด -                   -                   -                -                 10,893,510.54       -                    -                    -                    -                -                    -                    10,893,510.54       2,843,355.26         13,736,865.80       

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด -                   -                   -                -                 -                     (242,783,425.73)   -                    -                    -                (56,145,680.35)     (298,929,106.08)   (298,929,106.08)     (25,855,064.09)      (324,784,170.17)     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                   -                   -                -                 10,893,510.54       (242,783,425.73)   -                    -                    -                (56,145,680.35)     (298,929,106.08)   (288,035,595.54)     (23,011,708.83)      (311,047,304.37)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   1,060,061,030.37   (77,959,290.97)     (2,412,809.17)      450,000,000.00    8,711,821.43   (251,538,255.13)   126,801,466.16    2,768,458,318.25   570,419,107.72      3,338,877,425.97   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 932,507,097.00   603,196,451.67   6,017,138.90   93,250,709.70   2,003,801,591.43   13,791,358.86      18,087,483.72      481,305,188.72    9,771,242.72   (224,511,149.28)   298,444,124.74    3,937,217,113.44   924,356,545.03      4,861,573,658.47   

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

การเปลี �ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น (ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                     -                    -                    (235,818,610.39)   -                (4,827,337.38)      (240,645,947.77)   (240,645,947.77)     97,663,762.82       (142,982,184.95)     

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                   -                   -                -                 -                     -                    -                    (235,818,610.39)   -                (4,827,337.38)      (240,645,947.77)   (240,645,947.77)     97,663,762.82       (142,982,184.95)     

กําไรสทุธสิาํหรบังวด -                   -                   -                -                 4,907,022.84         -                    -                    -                    -                -                    -                    4,907,022.84         822,156.59           5,729,179.43         

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด -                   -                   -                -                 -                     (24,779,724.15)     -                    -                    -                37,037,826.85      12,258,102.70      12,258,102.70       14,678,263.64       26,936,366.34       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                   -                   -                -                 4,907,022.84         (24,779,724.15)     -                    -                    -                37,037,826.85      12,258,102.70      17,165,125.54       15,500,420.23       32,665,545.77       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 932,507,097.00   603,196,451.67   6,017,138.90   93,250,709.70   2,008,708,614.27   (10,988,365.29)     18,087,483.72      245,486,578.33    9,771,242.72   (192,300,659.81)   70,056,279.67      3,713,736,291.21   1,037,520,728.08   4,751,257,019.29   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี�

หน้า 4 จาก 41

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(สอบทานแล้ว)

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือน สิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2564

องคป์ระกอบอื�น

ของสว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนที�ออกและ สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ จดัสรรแลว้ ผลกําไรจากการวดัมลูคา่ใหม่ รวม

เรยีกชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื�อคนื ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนกังาน สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 921,572,840.00      561,848,558.82      6,017,138.90          92,157,284.00            181,871,232.86      5,362,537.42                     1,768,829,592.00    

กําไรสทุธสิาํหรบังวด -                       -                       -                       -                          12,545,007.85        -                                  12,545,007.85        

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด -                       -                       -                       -                          -                       -                                  -                       

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                       -                       -                       -                          12,545,007.85        -                                  12,545,007.85        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 921,572,840.00      561,848,558.82      6,017,138.90          92,157,284.00            194,416,240.71      5,362,537.42                     1,781,374,599.85    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 932,507,097.00      603,196,451.67      6,017,138.90          93,250,709.70            311,996,054.69      5,157,529.29                     1,952,124,981.25    

กําไรสทุธสิาํหรบังวด -                       -                       -                       -                          4,852,877.94          -                                  4,852,877.94          

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด -                       -                       -                       -                          -                       -                                  -                       

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                       -                       -                       -                          4,852,877.94          -                                  4,852,877.94          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 932,507,097.00      603,196,451.67      6,017,138.90          93,250,709.70            316,848,932.63      5,157,529.29                     1,956,977,859.19    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี�

หน้า 5 จาก 41

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(สอบทานแล้ว)



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 23,622,725.86           24,011,810.47           6,099,206.41            16,699,604.38           

รายการปรบัปรุงกระทบกาํไรสุทธิ

เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน :

คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 7 1,054,418.69            3,850,544.06            -                         3,703,334.70            

กลบัรายการคา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 7 (1,274,981.65)           -                         (1,274,981.65)           -                         

กลบัรายการคา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยัเสื�อมสภาพ 8 (1,124,444.52)           (1,934,037.74)           -                         -                         

คา่เสื�อมราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย 13 และ 14.1 และ 15 24,698,107.69           78,889,940.29           541,720.68               6,115,541.59            

คา่เผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยข์องกลุม่ที�จะจาํหน่าย

ที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 10.2 29,699,139.94           -                         -                         -                         

กลบัรายการคา่เผื�อการดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ 13 (37,489.41)               (67,874.82)               (37,489.41)               (67,874.82)               

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นคา่ใชจ้า่ย -                         13,937,828.29           -                         9,600.00                  

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู้ 21 1,073,242.60            -                         -                         -                         

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น (36,035.92)               (549,536.17)              12,686.97                (477,966.40)              

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 36,973.90                75,867.20                -                         69,846.15                

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมลูคา่ยุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มุนเวยีนอื�นที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (38,760.00)               99,035.00                (38,760.00)               99,035.00                

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 และ 15 43,178,960.58           (60,000.00)               (12,137.13)               -                         

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (879,876.34)              180,622,377.39         -                         1,373,211.11            

สว่นแบ่งขาดทุน (กาํไร) ของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 12 (73,346,832.18)          33,083,258.52           -                         -                         

ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 22 1,210,532.70            1,673,853.00            140,370.35               1,144,711.00            

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ (3,018,018.08)           4,659,145.14            (2,715,503.19)           794,101.64               

ภาษถีูกหกั ณ ที�จา่ยไมข่อคนื 444,817.30               -                         444,817.30               -                         

รายไดด้อกเบี�ย (2,077,125.31)           (357,990.07)              (14,592,731.01)          (26,582,205.40)          

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 42,965,189.10           73,606,025.27           13,173,752.20           6,696,976.58            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน 86,150,544.95           411,540,245.83         1,740,951.52            9,577,915.53            

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น) :

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวยีนอื�น (149,695,249.16)        (116,174,506.02)        (30,512,754.37)          (68,112,846.99)          

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 4,308,525.71            (1,592,043.46)           -                         -                         

สนิคา้คงเหลอื (18,126,267.08)          13,381,544.04           -                         9,649,244.93            

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (37,645,487.09)          (19,247,163.04)          (53,801.18)               45,773.70                

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (223,521.09)              (4,001,646.92)           -                         4,319,728.13            

หนี�สนิดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) :

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น (15,269,556.57)          (57,724,770.12)          (7,041,135.40)           (14,352,367.22)          

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา 4,183,075.02            (4,102,154.26)           -                         -                         

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 8,368,249.69            7,341,948.53            (1,259,548.76)           7,159,992.22            

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 40,434.00                -                         30,000.00                -                         

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานที�จา่ยจรงิ 22 (5,066,000.67)           -                         (3,589,333.67)           -                         

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (122,975,252.29)        229,421,454.58         (40,685,621.86)          (51,712,559.70)          

จา่ยภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (5,354,275.69)           (30,280,352.00)          (1,313,387.63)           (6,279,511.21)           

รบัคนืภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 6,919,571.51            2,896,324.17            4,897,028.33            2,896,324.17            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (121,409,956.47)        202,037,426.75         (37,101,981.16)          (55,095,746.74)          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี�

หน้า 6 จาก 41

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น (26,500,000.00)          (232,555,661.29)        (13,000,000.00)          (215,500,000.00)        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น 89,194,447.66           822,449,536.17         51,300,779.35           749,977,966.40         

เงนิสดจา่ยลว่งหน้าคา่งานกอ่สรา้งโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม (1,299,990,703.56)      -                         -                         -                         

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกบ่รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.2 -                         (500,000.00)              (147,900,000.00)        (320,810,000.00)        

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกบ่รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.2 583,770,922.73         -                         409,300,000.00         -                         

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน (681,000.00)              (3,254,500.00)           -                         (1,704,500.00)           

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 1,789,107.37            1,304,435.34            49,239.88                1,032,510.13            

เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (38,216.15) (9,994,125.05) -                         -                         

เงนิสดจา่ยลว่งหน้าคา่หุน้ 2.2.2 (152,143,640.00) -                         -                         -                         

เงนิสดจา่ยซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม (198,199,965.00) -                         -                         -                         

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยถ์าวร 13 (42,672,795.77)          (7,865,012.84)           (89,170.00)               (7,708,409.59)           

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 13 75,914,424.48           70,000.00                12,141.13                -                         

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 80,504,542.18           -                         -                         -                         

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 14.2 (179,206.52)              (294,814.00)              -                         -                         

เงนิปันผลรบั -                         -                         -                         179,999,992.00         

ดอกเบี�ยรบั 2,073,933.59            397,644.32               52,465,197.27           85,129.61                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (887,158,148.99)        569,757,502.65         352,138,187.63         385,372,688.55         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ�น 489,890,630.19         44,106,878.84           14,260,924.02           21,584,002.62           

เงนิสดรบัจากการออกตั �วแลกเงนิขายลด 5.2 และ 18 250,000,000.00         -                         200,000,000.00         -                         

เงนิสดจา่ยชาํระตั �วแลกเงนิขายลด -                         (270,000,000.00)        -                         (270,000,000.00)        

เงนิสดจา่ยจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 21 (500,000,000.00)        -                         (500,000,000.00)        -                         

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.2 56,000,000.00           -                         -                         -                         

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.2 (14,000,000.00)          -                         -                         -                         

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 11,900,000.00           -                         -                         -                         

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 (28,749,520.22)          (107,403,456.13)        (17,670,000.00)          (21,060,000.00)          

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื�น -                         8,353,037.94            -                         -                         

เงนิปันผลจา่ย -                         (50,934,604.87) -                         -                         

จา่ยดอกเบี�ย (45,146,215.43)          (75,353,457.07)          (15,245,482.98)          (6,445,924.46)           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 219,894,894.54         (451,231,601.29)        (318,654,558.96)        (275,921,921.84)        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (24,779,724.15)          (242,783,425.73)        -                         -                         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                         822,280.00               -                         -                         

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อย 97,663,762.82           388,156.92               -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) (715,789,172.25)        78,990,339.30           (3,618,352.49)           54,355,019.97           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 6 949,675,687.68         151,072,960.59         4,063,037.15            4,512,329.45            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 6 233,886,515.43         230,063,299.89         444,684.66               58,867,349.42           

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดเพิ�มเติม

1. รายการที�มใิชเ่งนิสด

ซื�อสนิทรพัยโ์ดยการกอ่หนี� 13 1,629,878.13            22,524,698.94           -                         219,587.50               

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังานลดลงจากการโอนยา้ยพนกังาน -                         -                         292,483.49               -                         

โอนเปลี�ยนประเภทลกูหนี�คา่ทรพัยส์นิ

   เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกบ่รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.2 -                         -                         212,738,758.58         -                         

โอนเปลี�ยนประเภทที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นเงนิจา่ยลว่งหน้า

   คา่งานกอ่สรา้งโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม 13 209,656,656.39         -                         -                         -                         

2. จาํนวนที�ยงัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื�อที�อาจจะนํามาใช้

เพื�อกจิกรรมดาํเนินงานในอนาคต 647,571,811.92         1,430,757,440.46       215,524,649.36         412,995,044.90         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� หน้า 7 จาก 41

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

(สอบทานแล้ว)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทั �วไป 

1.1 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน จาํกดั เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2536 
และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2536 โดยสาํนกังานใหญ่ตั �งอยูเ่ลขที� 51/29, 
51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ 
ดาํเนินธุรกจิเกี�ยวกบัการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น 

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อขอ้ 2.2 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและประเทศอื�นๆ ที�ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง
ขึ�นอย่างต่อเนื�องสง่ผลใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจนํามาซึ�งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดําเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัได้
เฝ้าตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบต่อการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง และจะประเมนิ 
ผลกระทบทางการเงนิเกี�ยวกบัมลูค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี�สนิและหนี�สนิที�อาจจะเกดิขึ�นอย่างสมํ�าเสมอ ทั �งนี� 
ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมื�อสถานการณ์มกีารเปลี�ยนแปลง 

 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิระหวา่งกาล 

งบการเงนิระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อความสะดวก
ของผูอ้่านงบการเงนิที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิระหว่างกาลนี� ไดจ้ดัทําขึ�นในรปูแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 34 เรื�อง “การรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งกาล” รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี�ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชฯี และตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที� 2 ตุลาคม 2560 เรื�อง การจดัทาํและสง่งบการเงนิและรายการเกี�ยวกบัฐานะ
การเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 และตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 อย่างไรกต็ามกลุ่มบรษิทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสดในรปูแบบเชน่เดยีวกบังบการเงนิประจาํปี สว่นหมายเหตุประกอบ
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อ 

งบการเงนิระหว่างกาล ไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิจากงบการเงนิประจาํปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงนิ
ระหว่างกาลนี�มไิดร้วมขอ้มลูทางการเงนิทั �งหมดตามขอ้กําหนดสาํหรบังบการเงนิประจําปี แต่เน้นการใหข้อ้มูลที�เป็น
ปัจจุบนัเกี�ยวกบักจิกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ใหข้อ้มูลที�นําเสนอซํ�าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไป
แลว้ ดงันั �น งบการเงนิระหว่างกาลนี�ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงนิระหว่างกาล แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั ยกเวน้ที�
ระบุเป็นอย่างอื�น 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

 งบการเงนิรวมระหว่างกาลนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
บรษิทัย่อย และสว่นไดเ้สยีของบรษิทัร่วม และไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวมสาํหรบัปี สิ�นสดุ
วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปนี� 

 การดาํเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

รายชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

บริษทัย่อยที�ถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจภุณัฑ ์จาํกดั รบัจา้งพมิพส์ิ�งพมิพป์ระเภทหนงัสอื นิตยสาร 
และบรรจุภณัฑ ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั อเีทอรน์ิตี� พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์          
และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตั �งโรงไฟฟ้า       
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 ��.�� 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริ�ง จาํกดั บาํรุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตั �งโรงไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 ��.�� 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี� จาํกดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญี�ปุ่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี� จาํกดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี� โซลชู ั �น จํากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

EP Group (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ 
   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ 
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญี�ปุ่ น 

ญี�ปุ่ น 100.00 100.00 

Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น 100.00 100.00 
EPVN W1 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ  

   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 
ฮ่องกง 100.00 100.00 

EPVN W2 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ  
   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock 
Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม 65.625 ��.��� 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint 
Stock Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม 65.625 - 

Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 99.80 ��.�� 
Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 99.80 - 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

 การดาํเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

รายชื�อบรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

บริษทัย่อยทางอ้อมที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 60.00 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 53.90 - 

บริษทัร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั (1) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 52.40 52.40 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint 
Stock Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม - ��.�� 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม - ��.�� 

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม - ��.�� 

บริษทัร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั (2) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 50.70 50.70 

บริษทัร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 40.96 40.96 

บริษทัร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษทัร่วมทางอ้อม :     

Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม - ��.�� 

(1) กลุ่มบรษิทัไมม่อีํานาจในการควบคุม เนื�องจากมตีวัแทนเป็นกรรมการเพยีง 2 ท่าน จากจาํนวน 4 ท่าน และเป็นกรรมการผูม้อีํานาจร่วม
ลงนามผกูพนับรษิทัเพยีง 1 ท่าน จากจาํนวน 2 ท่าน 

(2) กลุ่มบรษิทัไมม่อีํานาจในการควบคุม เนื�องจากกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มบรษิทัมตีวัแทน
เป็นกรรมการผูม้อีํานาจเพยีง 1 ใน 3 ของกรรมการที�มอีํานาจอนุมตั ิ

 รายละเอยีดการเปลี�ยนแปลงที�มสีาระสาํคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี� 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี� พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) “ETP” 

2.2.1 สบืเนื�องจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครั �งที� 4/2563 เมื�อวนัที� 15 มถุินายน 2563 มมีตอินุมตัใิห ้EPVN 
W1 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W1”) เขา้ซื�อหุน้ของ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company 
(“HLR”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 1.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 4.80 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงนิลงทุนใน Huong 
Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (“HL4”) โดย HLR ถอืหุน้ใน HL4 คดิเป็นรอ้ยละ 99.80 ของทุนจดทะเบยีน
ในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัที�ธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ์ในการเขา้ซื�อหุน้ในบรษิทัดงักล่าว แบง่ออกเป็น 5 ช่วงดงันี� 

1) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 1 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 1.50 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.25 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายชาํระและรบัโอนหุน้
ของ HLR แลว้เมื�อวนัที� 22 มถุินายน 2563 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที� 2 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 1.65 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34.375 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายชาํระและรบัโอน
หุน้ของ HLR แลว้เมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ ์2564 

3) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที� 3 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 1.65 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.375 ของทุนจดทะเบยีน  

4) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที� 4 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน 

5) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 5 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15 ของทุน
จดทะเบยีน 

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 ไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 2 เสรจ็สิ�นแลว้ ภายหลงัจากการจ่ายชาํระ
ค่าหุน้ดงักล่าว สดัสว่นการถอืหุน้ใน HLR คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.625 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

2.2.2 สบืเนื�องจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครั �งที� 6/2563 เมื�อวนัที� 10 สงิหาคม 2563 มมีตอินุมตัดิงันี� 

2.2.2.1 ให ้EPVN W2 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W2”) เขา้ซื�อหุน้ของ Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company 
(“MN”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 2.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 ลา้นดงเวยีดนาม มลูคา่ตามสญัญา 8.75 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัที�ธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ์ในการ
เขา้ซื�อหุน้ในบรษิทัดงักล่าว แบง่ออกเป็น 5 ช่วงดงันี� 

1)  เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 1 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 0.87 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยชาํระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื�อวนัที� 27 สงิหาคม 2563 

2) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 2 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 1.75 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยชาํระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื�อวนัที� 27 ตุลาคม 2563   

3) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 3 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 2.63 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยชาํระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื�อวนัที� 28 มกราคม 2564 

4) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที� 4 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 3.06 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35 ของทนุจดทะเบยีน โดยในระหว่างงวด EPVN W2 ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้
บางสว่นแลว้จาํนวน 2.63 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และไดจ้่ายชาํระสว่นที�เหลอืเมื�อวนัที� 12 เมษายน 2564 และไดร้บั
โอนหุน้ทั �งหมดแลว้ 

5) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 5 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 0.44 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีน 

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 ไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 3 เสรจ็สิ�นแลว้ ภายหลงัจากการจ่ายชาํระ
ค่าหุน้ดงักล่าว สดัสว่นการถอืหุน้ใน MN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล (ต่อ) 

2.2.2.2 ให ้EPVN W2 เขา้ซื�อหุน้ของ Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (“TN”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 
จาํนวน 2.25 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 7.88 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิเป็นสดัสว่นการ
ถอืหุน้รอ้ยละ 89.90 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัที�ธุรกรรมเสรจ็สมบรูณ์ในการเขา้ซื�อหุน้ในบรษิทัดงักล่าว 
แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี� 

1) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 1 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 0.79 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายชาํระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื�อวนัที� 27 สงิหาคม 2563   

2) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 2 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 1.58 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยชาํระและรบัโอนหุน้แลว้ 
เมื�อวนัที� 27 ตุลาคม 2563   

3) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 3 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 2.36 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26.90 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้า่ยชาํระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื�อวนัที� 28 มกราคม 2564 

4) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที� 4 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 2.76 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.50 ของทุนจดทะเบยีน โดยในระหว่างงวด EPVN W2 ไดจ้่ายชาํระ
ค่าหุน้บางสว่นแลว้จาํนวน 2.36 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และไดจ้่ายชาํระสว่นที�เหลอืเมื�อวนัที� 12 เมษายน 2564 และ
ไดร้บัโอนหุน้ทั �งหมดแลว้ 

5) เมื�อปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 5 เสรจ็สิ�น ผูซ้ื�อจะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จาํนวน 0.39 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.50 ของทุนจดทะเบยีน 

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 ไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที� 3 เสรจ็สิ�นแลว้ ภายหลงัจากการจ่ายชาํระ
ค่าหุน้ดงักล่าว สดัสว่นการถอืหุน้ใน TN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.90 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

การเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ขา้งตน้ สง่ผลใหเ้งนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลง และที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เพิ�มขึ�น
ตามที�แสดงผลกระทบไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อขอ้ 12 และขอ้ 13 

2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเพื�อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ�งแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตาม
วธิรีาคาทุน หกัค่าเผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

 

3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหมร่ะหวา่งงวด 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างงวด 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการบญัช ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ
แนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี�ปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563) และออกใหม่โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึ�งกลุ่มบรษิทัได้
เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิสาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งงวด (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างงวด (ต่อ) 

มาตรฐานดงักล่าว ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึ�นเพื�อใหม้เีนื�อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์ การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี กบัผูใ้ช้
มาตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี�ไม่มผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั อย่างไร
กต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามที�กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมกีารเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั ซึ�งประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปนี� 

กรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การปรบัปรุงการอา้งองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิ�มเตมิหลกัการใหมแ่ละแนวปฏบิตัใินเรื�อง
ต่อไปนี� 

- การวดัมลูค่า ซึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 
- เรื�องกจิการที�เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืสว่นของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึ�งไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคาํนิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในงบการเงนิ รวมทั �ง
ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึ�นถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดแูลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัช ี
การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบาย
การบญัช ีการเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงคาํนิยามของ ”ความมสีาระสาํคญั” โดยให้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการนําความมสีาระสาํคญั
ไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกจิ ไดใ้หค้าํนิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ�งกาํหนดให้
การไดม้าซึ�งธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยันําเขา้และกระบวนการที�สาํคญัเป็นอย่างน้อยซึ�งเมื�อนํามารวมกนัมสีว่นอย่าง
มนียัสาํคญัทาํใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทั �งปรบัปรงุคาํนยิามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวั
ของสนิคา้และบรกิารที�ใหก้บัลกูคา้ และตดัเรื�องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 7 
เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ ปรบัเปลี�ยนขอ้กาํหนดการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงโดยเฉพาะ 
เพื�อบรรเทาผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นจากความไม่แน่นอนที�เกดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ เช่น อตัราดอกเบี�ย
อา้งองิที�กาํหนดจากธุรกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� การปรบัปรงุไดก้าํหนดใหก้จิการ
ใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงที�ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใดๆ นั �น 

กรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ดงักล่าว
ไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งงวด (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ี�ออกในระหว่างงวดแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16 (ปรบัปรุง 2564) 
เรื�อง สญัญาเช่า ที�มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชใีนหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 ซึ�งไดป้ระกาศในราชกจิจา-
นุเบกษาแลว้ กลุ่มบรษิทัยงัไม่ไดนํ้ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัที�มผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า กาํหนดเกี�ยวกบัแนวผ่อนปรนในทางปฏบิตัิ
กรณีมกีารเปลี�ยนแปลงสญัญาเชา่ที�เขา้เงื�อนไขที�กาํหนดซึ�งเกดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ (เช่น การทดแทนอตัรา 
THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบี�ยอา้งองิใหม่ซึ�งเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าตอ้งวดัมลูค่าหนี�สนิตามสญัญาเช่าใหม ่
โดยใชอ้ตัราคดิลดที�ปรบัปรุงซึ�งสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย เพื�อคดิลดค่าเช่าจ่ายที�เปลี�ยนแปลงไป โดย
อนุญาตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัที�มผีลบงัคบัใชไ้ด ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
 

4. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

งบการเงนิระหว่างกาลนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชแีละวธิกีารคาํนวณเช่นเดยีวกบัที�ใชใ้นงบการเงนิ สาํหรบัปี
สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

จากความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัจงึจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 โดย
ถอืปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื�อง มาตรการผอ่นปรนชั �วคราวสาํหรบัทางเลอืกเพิ�มเตมิทางบญัช ีเพื�อรองรบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ในเรื�องการไม่นําสถานการณ์ COVID-19 
มาพจิารณาเกี�ยวกบัรายการดงันี� 

-  เลอืกที�จะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 36 เรื�อง 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

เนื�องดว้ยแนวปฏบิตัดิงักล่าวสิ�นสดุการมผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบดงักล่าว 
ซึ�งไมม่ผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ ดงันั �นกลุ่มบรษิทัจงึไม่ปรบัปรุงมลูค่าในปี 2564 

 

5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี�สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
สว่นหนึ�งของบรษิทัฯ เกดิขึ�นจากรายการบญัชกีบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่านี�เกี�ยวขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ 
และ/หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั 

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม ที�อธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่าง
กาลแบบย่อขอ้ 2.2 ประกอบดว้ย 

บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

การดาํเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพื�อตดิตั �งโฆษณา 
   และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น 

ไทย - - 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2 ผลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิ�งตพีมิพ ์

ไทย - - 

นายยุทธ ชนิสุภคักุล 3 - ไทย - - 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี� 

1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมกีรรมการร่วมกนั 
2. เป็นบรษิทัที�มกีรรมการรว่มกนั 
3. เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

5.1 รายการบญัชทีี�มสีาระสาํคญัที�เกดิขึ�นระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี� 

   

นโยบายการ
กาํหนดราคา 

หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

 บริษทัยอ่ย        

 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 - - - 1,134,195.52 

     ดอกเบี�ยรบั 2 - - 14,586,964.43 26,494,404.56 
 รายไดค้่าบรหิารจดัการ 1 - - 6,300,000.00 - 

รายไดค้่าเช่า 1 - - 2,040,000.00 90,000.00 
รายไดอ้ื�น � - - �,���.�� - 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 - - �,���,���.�� 4,065,261.66 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม      

รายไดค้่าเช่า 1 - - ���,���.�� 138,000.00 

บริษทัรว่มทางอ้อม      

ดอกเบี�ยรบั � ��,���.�� - - - 

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั      

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 - 46,440.00 - ��,���.�� 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3 219,537.47 - - - 

นโยบายการกาํหนดราคา 

1. ตามอตัราที�ตกลงร่วมกนั 
2. ตามที�ระบุในสญัญาเงนิกู ้รอ้ยละ 4.4 - 6.5 ต่อปี ในปี 2564 และรอ้ยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2563 
3. ตั �วแลกเงนิขายลด อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 7 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี สวสัดกิารอื�น  

ค่าเบี�ยประชมุใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี� 

   หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั �น 6,826,819.86 11,447,610.02 �,���,���.�� 2,960,815.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 232,884.55 387,962.57 ��,���.�� 162,350.00 

รวม 7,059,704.41 11,835,572.59 �,���,���.�� 3,123,165.00 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ�นงวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี� 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

ลูกหนี�การค้า     
บรษิทัย่อย - - �,���,���.�� 3,936,293.46 
บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ��,���,���.�� 13,336,485.72 ��,���,���.�� 13,336,485.72 
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
       ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (��,���,���.��) (��,���,���.��) (��,���,���.��) (��,���,���.��) 

สทุธ ิ - - �,���,���.�� 3,936,293.46 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น     
บรษิทัย่อย - - ��,���,���.�� 61,737,646.82 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - - ��,���.�� 21,000.00 

บรษิทัร่วมทางออ้ม 40,013.69 283,516.43 - - 

รวม 40,013.69 283,516.43 ��,���,���.�� 61,758,646.82 

ลูกหนี�ค่าทรพัยสิ์น     

บรษิทัย่อย - - - ���,���,���.�� 

เจ้าหนี�การค้า     

บรษิทัย่อย                                  - - �,���,���.�� 5,116,699.78 

เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น     
บรษิทัย่อย - - ��,���.�� 2,684,992.00 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 401.11 401.11 - - 

รวม 401.11 401.11 ��,���.�� 2,684,992.00 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น     

บรษิทัย่อยทางออ้ม - - ��,���.�� 63,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

รายการเคลื�อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกบ่รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี� 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างงวด 

  1 ม.ค. 64 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 31 ม.ีค. 64 

บรษิทัร่วมทางออ้ม ���,���,���.�� - (583,770,922.73) 500,000.00 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้มแห่งหนึ�ง โดยทาํสญัญากูย้มื ไม่มหีลกัประกนั ครบกาํหนด
ภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 6 ต่อปี 
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5. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

�.� ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ�นงวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี� (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างงวด 

  1 ม.ค. 64 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 31 ม.ีค. 64 

บรษิทัย่อย 958,473,058.34 ���,���,���.�� (���,���,���.��) ���,���,���.�� 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยจาํนวน 2 แห่ง โดยทาํสญัญากูย้มื ไมม่หีลกัประกนั ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.4 - 6.5 ต่อปี 

ตั �วแลกเงินขายลด - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ�ง ไดอ้อกตั �วแลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : BE) ใหแ้กบ่รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแหง่หนึ�ง 
จาํนวน 1 ฉบบั มลูคา่ที�ตราไว ้ 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 7 ต่อปี ซึ�งไดจ้่ายชาํระตั �วแลกเงนิขายลดดงักล่าว
แลว้ เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2564 

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 

รายการเคลื�อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี� 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  รายการเคลื�อนไหวระหว่างงวด 

  1 ม.ค. 64 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 31 ม.ีค. 64 

กรรมการ - 56,000,000.00 (14,000,000.00) 42,000,000.00 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการ ในรปูตั �วสญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนดเมื�อทวงถาม ไม่มหีลกัประกนั 
และไม่มกีารคดิดอกเบี�ยระหว่างกนั 

�.3 อื�นๆ  

5.3.1 กลุ่มบรษิทัมกีารคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�มกีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนั ดงัต่อไปนี� 

 หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัฯ คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อใหบ้รษิทัย่อยทางตรง - 345.00 ���.�� 638.84 

บรษิทัฯ คํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - 592.50 592.50 

5.3.2 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ�งใหบ้รษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ�งใช้
วงเงนิการออกหนงัสอืคํ�าประกนัประเภท Standby Letter of Credit จาํนวน 27.93 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�ง 
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�. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

เงนิสด ��,���,���.�� 1,409,647.19 ��,���.�� ��,���.�� 
เงนิฝากระหว่างทาง * - 870,876,718.67 - - 
เชค็รบัที�ถงึกาํหนด �,���,���.�� 1,141,707.00 - - 
เงนิฝากธนาคาร     
   - บญัชกีระแสรายวนั 23,645,229.19 73,683,231.33 ��,���.�� �,���,���.�� 
   - บญัชอีอมทรพัย ์ 161,008,669.81 2,511,315.98 370,754.89 ���,���.�� 
   - บญัชฝีากประจาํ 3 เดอืน 54,142.53 53,067.51 - - 

รวม ���,���,���.�� 949,675,687.68 444,684.66 �,���,���.�� 

* เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�งในรปูเงนิตราต่างประเทศจาํนวน 29.16 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 
 

7. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น - สุทธิ 

 ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวยีนอื�น - สทุธ ิประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

ลกูหนี�การคา้     
ลกูหนี�การคา้ - บรษิทัยอ่ย - - �,���,���.�� 3,936,293.46 
                 - บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 13,336,485.72 13,336,485.72 ��,���,���.�� 13,336,485.72 
                 - บรษิทัอื�น 299,790,089.49 232,483,180.06 ��,���,���.�� 46,172,804.22 

หกั คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (122,537,761.62) (���,���,���.��) (��,���,���.��) (42,534,948.10) 

รวมลกูหนี�การคา้ - สทุธ ิ 190,588,813.59 123,061,341.20 ��,���,���.�� 20,910,635.30 

ลกูหนี�หมุนเวยีนอื�น     
ลกูหนี�อื�น - บรษิทัยอ่ย - - ��,���,���.�� ��,���,���.�� 
             - บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - ��,���.�� 21,000.00 
            - บรษิทัอื�น 2,996,541.93 3,186,235.74 - - 
คา่ใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 2,323,348.76 1,208,558.74 ���,���.�� 284,530.16 
เงนิทดรองจ่าย  - บรษิทัยอ่ย  - - - 125,694.00 
                    - บรษิทัร่วมทางออ้ม 5,000.00 - - - 
                    - บุคคลและบรษิทัอื�น  106,920,313.75 25,329,937.36 - - 
ดอกเบี�ยคา้งรบั - บรษิทัยอ่ย - - �,���,���.�� 40,013,592.82 
                    - บรษิทัร่วมทางออ้ม 35,013.69 283,516.43 - - 

                    - บรษิทัอื�น 51,326.15 39,610.16 - - 

รวมลกูหนี�หมุนเวยีนอื�น 112,331,544.28 30,047,858.43 ��,���,���.�� 62,043,176.98 

รวมลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวยีนอื�น - สทุธ ิ 302,920,357.87 153,109,199.63 ��,���,���.�� 82,953,812.28 
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7. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น - สุทธิ (ต่อ) 

 ลกูหนี�การคา้แยกตามอายุหนี�ที�คา้งชาํระหนี�ไดด้งันี� 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั     
ลกูหนี�ที�อยู่ในกาํหนดชาํระ - - �,���,���.�� 3,936,293.46 
ลกูหนี�ที�เกนิกาํหนดชาํระ     

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน - - �,���,���.�� - 

มากกว่า 12 เดอืน 13,336,485.72 13,336,485.72 ��,���,���.�� 13,336,485.72 

รวม 13,336,485.72 13,336,485.72 ��,���,���.�� 17,272,779.18 
 หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ  
      ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (13,336,485.72) (13,336,485.72) (��,���,���.��) (13,336,485.72) 

สทุธ ิ - - �,���,���.�� 3,936,293.46 

บรษิทัอื�น     
ลกูหนี�ที�อยู่ในกาํหนดชาํระ 182,086,559.63 104,772,855.61 �,���,���.�� 2,857,390.32 
ลกูหนี�ที�เกนิกาํหนดชาํระ     

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 10,189,140.71 13,579,094.73 ���,���.�� 1,155,142.12 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 2,667,661.54 7,996,201.47 ���,���.�� 6,164,039.00 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 6,233,403.54 43,158,812.67 �,���,���.�� 4,357,842.50 

มากกว่า 12 เดอืน 98,613,324.07 62,976,215.58 ��,���,���.�� 31,638,390.28 

รวม 299,790,089.49 232,483,180.06 ��,���,���.�� 46,172,804.22 
 หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ  
       ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (109,201,275.90) (109,421,838.86) (��,���,���.��) (29,198,462.38) 

สทุธ ิ 190,588,813.59 123,061,341.20 ��,���,���.�� 16,974,341.84 

 รายการเคลื�อนไหวของการตั �งสาํรองค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น มรีายละเอยีดดงันี� 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี ���,���,���.�� 57,547,201.62 ��,���,���.�� 34,464,346.80 
บวก ตั �งเพิ�มในระหว่างงวด/ปี 1,054,418.69 70,745,242.39 - 13,525,071.31 

หกั กลบัรายการในระหว่างงวด/ปี (1,274,981.65) (5,534,119.43) (�,���,���.��) (5,454,470.01) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 122,537,761.62 ���,���,���.�� ��,���,���.�� 42,534,948.10 
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8.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

สนิคา้สาํเรจ็รปู �,���,���.�� ��,���,���.�� 
งานระหว่างทาํ ��,���,���.�� ��,���,���.�� 
วตัถุดบิ ���,���,���.�� ��,���,���.�� 
วสัดุสิ�นเปลอืง �,���,���.�� �,���,���.�� 
อะไหล ่ �,���,���.�� �,���,���.�� 
วตัถุดบิระหว่างทาง �,���,���.�� �,���,���.�� 

รวม ���,���,���.�� ���,���,���.�� 

หกั ค่าเผื�อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (�,���,���.��) (�,���,���.��) 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ ���,���,���.�� ���,���,���.�� 

รายการเคลื�อนไหวของการตั �งสาํรองค่าเผื�อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื มรีายละเอยีด ดงันี� 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 3,887,033.90 6,234,000.32 
หกั กลบัรายการในระหว่างงวด/ปี (1,124,444.52) (�,���,���.��) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี �,���,���.�� 3,887,033.90 

 

9. สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

ลกูหนี�กรมสรรพากร 52,166,464.46 54,857,220.55 - - 
เงนิมดัจาํและเงนิประกนั * 207,410,217.78 165,982,520.06 ���,���,���.�� 150,000,000.00 
อื�นๆ 3,537,089.71 4,628,544.25 ���,���.�� ���,���.�� 

รวม ���,���,���.�� 225,468,284.86 ���,���,���.�� 150,110,860.95 

* ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มเีงนิมดัจาํจ่ายค่าหุน้จาํนวน 150 ลา้นบาทรวมอยู ่(ดหูมาย
เหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 28.1 ประกอบ) 

 

10. สินทรพัยข์องกลุ่มที�จะจาํหน่ายที�จดัประเภทไว้เพื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยท์ี�ผกูพนักบัแผนการจาํหน่ายสว่นงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นต่างประเทศ
เป็น “สนิทรพัยข์องกลุ่มที�จะจาํหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ” และไดจ้ดัประเภทผลการ
ดาํเนินงานของสว่นงานที�ยกเลกิที�เกดิจากการจาํหน่ายสว่นงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นต่างประเทศ ตามที�
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 28.2 โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
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10. สินทรพัยข์องกลุ่มที�จะจาํหน่ายที�จดัประเภทไว้เพื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (ต่อ) 

��.�  สนิทรพัยข์องกลุ่มที�จะจาํหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

     31 ม.ีค. 64 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ  ��,���,���.�� 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ  ��,���,���.�� 

รวม ��,���,���.�� 

สนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขายแสดงดว้ยมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื 

10.2 รายละเอยีดของผลการดาํเนินงานของสว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิของกลุ่มของสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่ายและที�จดัประเภท

ไวเ้พื�อขายมดีงันี� 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

  ปี 2564 ปี 2563 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร �,���,���.�� - 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (�,���,���.��) - 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (�,���,���.��) (75,820.19) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิ (��,���,���.��) - 
ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (��,���,���.��) - 

ขาดทุนสทุธสิาํหรบังวด (79,481,996.41) (75,820.19) 

10.� ผลสะสมของรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายที�รบัรูใ้นกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัสนิทรพัยข์องกลุ่มที�จะจาํหน่ายและ

ที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

    ปี 2564 ปี 2563 

กาํไรจากการแปลงคา่งบการเงนิ 2,988,125.54 21,884,746.98 

 
11. เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 

 เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั ประกอบดว้ย 

     หน่วย : บาท 

    อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ (ต่อปี) งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพื�อคํ�าประกนั 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

เงนิฝากประจํา 3 - 6 เดอืน  หนงัสอืคํ�าประกนัของบรษิทัรว่มทางออ้ม 0.15 - 1 0.15 - 1 43,899,601.29 89,459,964.20 

เงนิฝากประจํา 12 เดอืน หนงัสอืคํ�าประกนัของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 0.2 0.2 - 0.9 46,324,579.06 726,000.00 

รวม    90,224,180.35 90,185,964.20 
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12. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ประกอบดว้ย 

 

  

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

  

 

งบการเงนิรวม 

 
  

  
สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

 
    สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

 

ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) 

ทุนชาํระแลว้  

(ลา้นดงเวยีดนาม) สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ) เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี กาํไรหรอืขาดทุน 

กาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อื�น 

 31 ม.ีค. 64 / 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 / 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางออ้ม           
บรษิทั แทค เอน็เนอยี� จาํกดั 1,990.00 - 52.40 52.40 2,203.85 2,142.50 37.66 (16.62) ��.�� (41.17) 

Huong Linh Reproduce Energy       
Development Joint Stock Company - 150,000.00 - 31.25 - 46.04 - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 
Joint Stock Company - 25,000.00 - 30.00 - 81.40 - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power   
Joint Stock Company - 25,000.00 - 27.00 - 73.26 - - - - 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางตรงและบรษิทัร่วมทางออ้ม   
 

 
 

 
 

  

บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั 1,484.00 - 50.70 50.70 691.27 659.60 17.39 (1.52) ��.�� (16.52) 

ถอืโดยบรษิทัย่อยทางออ้มและบรษิทัร่วมทางออ้ม         
บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั 2,919.00 - 40.96 40.96 1,260.15 1,231.02 18.30 (14.94) ��.�� (24.31) 

ถอืโดยบรษิทัร่วมทางออ้ม          
Huong Linh 4 Wind Power  

Joint Stock Company - 144,000.00 - 31.19 - - - - - - 

รวม     4,155.27 4,233.82 73.35 (33.08) ��.�� (82.00) 

 



 

หน้า 23 จาก 41 

12. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม (ต่อ) 

รายการเคลื�อนไหวของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มสาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 มดีงันี� 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 2564 4,233,823,530.31 
ลดลงจากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการลงทุน * (203,614,535.63) 
สว่นแบ่งกาํไร 73,346,832.18 
สว่นแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็อื�น 51,716,090.49 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 4,155,271,917.35 

* ดหูมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 ประกอบ 

 

1�. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชทีี�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิสาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 สรุป
ไดด้งันี� 

 หน่วย : บาท 

  

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,545,814,434.19 100,670,994.55 
ซื�อเพิ�มระหว่างงวดที�ราคาทุน 44,302,673.90 ��,���.�� 
เพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการลงทุน * ���,���,���.�� - 
โอนออกเป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสรา้ง (209,656,656.39) - 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวดที�มลูค่าสทุธติามบญัช ี 
    ณ วนัที�ขายและตดัจาํหน่าย (96,918,100.67) (�.��) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบังวด (23,065,677.81) (���,���.��) 
ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ระหว่างงวด (��,���,���.��) - 
โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าระหวา่งงวด 37,489.41 ��,���.�� 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่าย                                   

ที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (��,���,���.��) - 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 �,���,���,���.�� ���,���,���.�� 

* ดหูมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 ประกอบ 
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1�. สญัญาเช่า 

1�.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ

รายการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิสาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 สรุปไดด้งันี� 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 2564 32,328,025.68 
ลดลงจากการยกเลกิสญัญา (�,���,���.��) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบังวด (302,130.00) 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 ��,���,���.�� 

1�.2 หนี�สนิตามสญัญาเช่า 

หนี�สนิตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

จาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 36,159,271.00 ��,���,���.�� 
หกั  ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่ารอการตดับญัช ี (12,234,944.74) (13,951,272.43) 

รวม 23,924,326.26 31,905,140.38 
หกั  สว่นที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (�,���,���.��) (1,164,017.73) 

สทุธ ิ ��,���,���.�� 30,741,122.65 

รายการเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิตามสญัญาเช่า สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 สรุปไดด้งันี� 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 256� 31,905,140.38 
บวก หนี�สนิตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ�นระหว่างงวด 1,191,360.00 
หกั ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชเีพิ�มขึ�นระหว่างงวด (99,401.79) 
 จ่ายชาํระระหว่างงวด (179,206.52) 
 ลดลงจากการยกเลกิสญัญา (8,893,565.��) 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 23,924,326.26 

จาํนวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยสาํหรบัระยะเวลาแต่ละชว่ง สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 สรุปไดด้งันี� 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงนิขั �นตํ�า ที�ตอ้งจ่ายทั �งสิ�นตามสญัญาเช่า  
   สทุธจิากดอกเบี�ยตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชเีป็นดงันี�  
 ไม่เกนิ 1 ปี 1,099,973.62 
 เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,380,618.64 
 เกนิ 5 ปี 17,443,734.00 

 รวม 23,924,326.26 
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14. สญัญาเช่า (ต่อ) 

��.� หนี�สนิตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัสญัญาเช่าที�รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุน สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 สรุปไดด้งันี� 

 

หน่วย : บาท 

สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 302,130.00 491,332.00 - - 
ดอกเบี�ยจ่ายของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 297,041.48 582,185.00 - - 
ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซื�อ
สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ�า 57,000.00 57,000.00 33,000.00 ��,���.�� 

 

15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิสาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 สรุปไดด้งันี� 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 2564 158,244,809.99 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวดที�มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที�ขายและตดัจาํหน่าย (102,679,829.57) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด (1,330,299.88) 
ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ระหว่างงวด (��,���,���.��) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (��,���,���.��) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 ���,���.�� 

 
16. สินทรพัยแ์ละหนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

16.1 สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี� 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ��,���,���.�� 48,729,906.30 4,927,465.73 6,173,794.20 
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (45,560,763.13) (46,427,964.96) - - 

สทุธ ิ �,���,���.�� 2,301,941.34 4,927,465.73 6,173,794.20 
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16. สินทรพัยแ์ละหนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

16.2 รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกดิขึ�นในระหว่างงวด มดีงันี� 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที� 

1 ม.ค. 64 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) 
รายไดส้าํหรบังวดใน

กาํไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที� 

31 ม.ีค. 64     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ลกูหนี�การคา้ 15,374,893.81 210,883.74 15,585,777.55 
สนิคา้คงเหลอื 777,406.79 (224,888.90) 552,517.89 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 11,223.00 (7,752.00) 3,471.00 
หนี�สนิตามสญัญาเช่า ���,���.�� 58,185.00 221,020.80 
หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ �,���,���.�� (616,321.97) 3,843,187.46 
ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน �,���,���.�� (770,877.81) 3,468,562.42 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 23,704,597.24 - 23,704,597.24 

รวม 48,729,906.30 (�,���,���.��) 47,379,134.36 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (46,427,964.96) 867,201.83 (45,560,763.13) 

สทุธ ิ 2,301,941.34 (���,���.��) �,���,���.�� 

 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    

ณ วนัที� 

1 ม.ค. 64 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) 
รายไดส้าํหรบังวดใน

กาํไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที� 

31 ม.ีค. 64     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 11,223.00 (7,752.00) 3,471.00 
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 78,083.67 (5,683.18) 72,400.49 
ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 1,852,463.50 (689,792.66) 1,162,670.84 

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ �,���,���.�� (543,100.63) 3,688,923.40 

รวม 6,173,794.20 (1,246,328.47) �,���,���.�� 
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16. สินทรพัยแ์ละหนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

16.3 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ี�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบังวด 17,409,976.32 18,188,280.69 - 4,551,318.70 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
    ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลแตกต่างชั �วคราว 
    รบัรูเ้มื�อเริ�มแรกและที�กลบัรายการ 483,570.11 (7,913,336.02) �,���,���.�� (396,722.17) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 17,893,546.43 10,274,944.67 �,���,���.�� 4,154,596.53 

 
17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร �,���,���.�� - - - 
เจา้หนี�ทรสัตร์ซีทีอื�น ��,���,���.�� 72,827,465.29 - 4,739,075.98 
ตั �วสญัญาใชเ้งนิ ���,���,���.�� - ��,���,���.�� - 

รวม ���,���,���.�� 72,827,465.29 ��,���,���.�� 4,739,075.98 

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 อตัราดอกเบี�ยเงนิเบกิเกนิบญัชแีละกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนั
การเงนิ ประกอบดว้ย 

1. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 5.84 ต่อปี 

2. เจา้หนี�ทรสัตร์ซีทีอื�น อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 2.17 - 3.15 ต่อปี และ 2.17 - 4.75 ต่อปี ตามลาํดบั 

3. ตั �วสญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 2.� - 5.47 ต่อปี และ 2.2 - 2.6 ต่อปี ตามลาํดบั 

วงเงนิสนิเชื�อดงักล่าวคํ�าประกนัโดยที�ดนิ เครื�องจกัร และอุปกรณ์บางส่วน และอาคารทั �งหมด ของกลุ่มบรษิทั  และ
ตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ ที�ระบุไวใ้นสญัญา 

 

18.  ตั �วแลกเงินขายลด 

บรษิทัฯ ไดอ้อกตั �วแลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : BE) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ�ง ในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 
ลา้นบาท ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 มตีั �วแลกเงนิขายลด จาํนวน 4 ฉบบั รวมมลูค่าที�ตราไวจ้าํนวน 200 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.25 ต่อปี และออกตั �วแลกเงนิขายลดใหก้บับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั มลูค่าที�ตราไว ้ 50 ลา้นบาท 
ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อขอ้ 5.2 
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19. เจ้าหนี�การค้าและเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

เจา้หนี�การคา้     
เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัย่อย - - �,���,���.�� 5,116,699.78 

             - บรษิทัอื�น 68,628,536.39 30,005,466.98 ���,���.�� 645,536.54 

รวมเจา้หนี�การคา้ 68,628,536.39 30,005,466.98 �,���,���.�� 5,762,236.32 

เจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น     
เจา้หนี�อื�น - บรษิทัย่อย - - 19,795.86 2,684,992.00 
             - บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั ���.�� ���.�� - - 
             - บรษิทัอื�น ��,610,901.�� ���,514,461.�� 1,030,792.67 2,772,509.83 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ��,���,���.�� ��,���,���.�� 1,811,915.76 1,986,939.83 
รายไดร้บัล่วงหน้า ��,���.�� ���,���.�� - - 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย ��,���,���.�� ��,���,���.�� ���,���.�� 2,603,221.81 

รวมเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น ��,140,151.�� ���,675,883.�� 3,393,995.32 10,047,663.47 

รวมเจา้หนี�การคา้ 
    และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 142,768,687.66 159,681,350.64 6,697,033.61 15,809,899.79 

 
20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

รายการเคลื�อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 มดีงันี� 

    หน่วย : บาท 

    

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 2564 466,699,146.31 343,817,480.71 
บวก   กูเ้พิ�มระหวา่งงวด ��,���,���.�� - 
หกั จ่ายชาํระคนืระหว่างงวด (��,���,���.��) (17,670,000.00) 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 449,849,626.09 326,147,480.71 
หกั สว่นที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (���,���,���.��) (70,680,000.00) 
สทุธ ิ ���,���,���.�� 255,467,480.71 
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21. หุ้นกู้ 

รายการเคลื�อนไหวของหุน้กู ้สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 มดีงันี� 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลอืตน้งวด 2,546,161,574.88 704,100,000.00 

หกั  ไถ่ถอนระหวา่งงวด (���,���,���.��) (500,000,000.00) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 2,046,161,574.88 ���,���,���.�� 
ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู ้ 1,073,242.60 - 
หกั  สว่นที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (�,���,���,���.��) (���,���,���.��) 

สทุธ ิ ���,���,���.�� - 

 

22. ประมาณการหนี�สินสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 

  การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 
31 มนีาคม 2564 ประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 

    

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 2564 52,483,928.75 9,262,317.51 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 1,036,921.24 ���,���.�� 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 173,611.46 ��,���.�� 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานสาํหรบังวด (5,066,000.67) (3,589,333.67) 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 48,628,460.78 5,813,354.19 
หกั สว่นที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,237,621.55) (941,263.07) 

สทุธ ิ ��,���,���.�� 4,872,091.12 

 

23. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐานสาํหรบังวด คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สทุธสิาํหรบังวดที�เป็นของผูถ้อืหุน้
บรษิทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ถอืโดยบุคคลภายนอก
ที�ออกในระหว่างงวด โดยแสดงการคาํนวณดงันี� 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้  
    ของบรษิทั (ขั �นพื�นฐาน) (บาท)     
    จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง 84,389,019.25 10,969,330.73 4,852,877.94 12,545,007.85 
    จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (79,481,996.41) (75,820.19) - - 

    รวมกาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของ 
        ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 4,907,022.84 10,893,510.54 4,852,877.94 12,545,007.85 
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23. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (ต่อ) 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 932,507,097 921,572,840 932,507,097 921,572,840 
กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้)     
    จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 0.09 0.01 0.01 0.01 
    จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (0.08) - - - 

    รวมกาํไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 0.01 0.01 0.01 0.01 

 
24. ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มลูสว่นงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบรษิทัที�ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการ
ดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผล
การดาํเนินงานของสว่นงาน ทั �งนี� ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั คอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

กลุ่มบรษิทันําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานดาํเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน สว่นงานดาํเนินงาน
พจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในที�ไดร้ายงานต่อผูม้อีาํนาจการตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืที�สามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์

สว่นงาน 2 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น 

สว่นงาน 3 : ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงาน 4 : ใหบ้รกิารตดิตั �งระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาและบาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการนําเสนอการจาํแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์ รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภมูศิาสตรโ์ดยกาํหนดจากสถานที�ตั �งของ
กลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัดาํเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานที�สาํคญั ดงันี� 

สว่นงาน ขอบเขตการดาํเนินงานหลกั 

ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ใหบ้รกิารตดิตั �งระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยบ์นหลงัคา บาํรุงรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น  

ประเทศญี�ปุ่ น ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น 
ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 
ประเทศฮ่องกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�น 
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24. ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี� 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 

 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 

 

สว่นงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 183,898 7,680 11,006 17,791 (11,937) 208,438 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 36,126 7,754 9,507 8,705 (6,492) 55,600 
รายไดอ้ื�นๆ       

   ดอกเบี�ยรบั 104 34,083 21 49 (32,180) 2,077 
   อื�นๆ 354 93,425 - - 21,847 115,626 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - 73,347 73,347 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (18,543) (827) (5,873) (84) 629 (24,698) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายทรพัยส์นิ (1,238) 12 (41,953) - - (43,179) 
ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของ 
   สนิทรพัยข์องกลุม่ที�จะจาํหน่ายที�จดั 
   ประเภทไวเ้พื�อขายจากการดาํเนินงาน 
   ที�ยกเลกิ - - (29,699) - - (29,699) 
ค่าใชจ้่าย - สทุธ ิ (20,438) (204,810) (9,486) (201) 153,542 (81,393) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,044) (66,888) (2,112) (17) 28,002 (44,059) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 719 (15,727) (1,606) (52) (1,227) (17,893) 

กาํไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน (5,960) (152,978) (81,201) 8,400 237,468 5,729 

กาํไรของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ (822) 

กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ ่ 4,907 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธขิองสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564 

 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 

 
 

ส่วนงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

รวมกาํไร 
(ขาดทุน) 
สุทธขิอง

ส่วนงาน 

กาํไรของส่วน
ไดเ้สยีที�ไมม่ี

อํานาจควบคุม 

กาํไร  
(ขาดทุน) สุทธ ิ
ส่วนที�เป็นของ 

บรษิทัใหญ่ 

กาํไร (ขาดทุน) ของสว่น 
   การดาํเนินงานต่อเนื�อง (5,960) (152,978) (1,021) 8,400 236,770 85,211 (822) 84,389 

ขาดทุนของส่วน 
   การดาํเนินงานที�ยกเลกิ - - (80,180) - ��� (��,���) - (��,���) 

รวม (5,960) (152,978) (81,201) 8,400 237,468 5,729 (822) 4,907 
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24. ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี� (ต่อ) 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 

 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 

 

สว่นงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั รวม 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน       
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 
   โครงการผลติไฟฟ้า - - 1,509,647 - - 1,509,647 
เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี      4,155,272 
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย ์
   สทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
   สว่นที�ปันสว่นได ้ 733,907 105,194 571,068 1,356 (3,095) 1,408,430 

สนิทรพัยอ์ื�น      1,462,337 

รวมสนิทรพัยข์องสว่นงาน      8,535,686 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2563 

 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 

 

สว่นงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ���,��� - 131,192 ��,��� (�,���) ���,��� 

กาํไรจากการดาํเนินงาน ��,��� - 106,139 �,��� �,661 ���,927 
รายไดอ้ื�นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล            -   -      51,553              -               -        51,553  

   ดอกเบี�ยรบั     26,628       14,525 5,379           49    (�6,223)          358  

   เงนิปันผล             -      499,068   258,990              -   (758,058)              -  

   อื�นๆ         945     104,740 334              -     (22,520)     83,499  

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - (��,���) (��,���) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (15,483) (145) (60,061)       (16)    (3,185)    (78,890) 

ค่าใชจ้่าย - สทุธ ิ (20,854) (57,394) (20,081)      (230)     12,105     (86,454) 

ตน้ทุนทางการเงนิ   (28,148)    (64,883)    (27,087)         (19)     �6,239     (73,898) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (3,663)    (72)    (6,605)        (60)        125      (10,275) 

กาํไรของสว่นงาน 5,873 495,839 308,561      5,403   (801,939)    13,737  

กาํไรของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ     (2,843)  

กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ ่     10,894  
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24. ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี� (ต่อ) 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธขิองสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563 

 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 

 
 

ส่วนงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

รวมกาํไร 
(ขาดทุน) 
สุทธขิอง

ส่วนงาน 

กาํไรของส่วน
ไดเ้สยีที�ไมม่ี

อํานาจควบคุม 

กาํไร  
(ขาดทุน) สุทธ ิ
ส่วนที�เป็นของ 

บรษิทัใหญ่ 

กาํไรของส่วน 
   การดาํเนินงานต่อเนื�อง �,��� ���,��� 310,507      5,403 (803,809) 13,813     (2,843) 10,970 

ขาดทุนของส่วน 
   การดาํเนินงานที�ยกเลกิ - - (1,946) - 1,870 (76) - (76) 

รวม 5,873 495,839 308,561      5,403 (801,939)     13,737     (�,���)     10,894 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 

 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 

 

สว่นงาน 4 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั รวม 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        

เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี      3,677,468 
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย ์
  สทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  
  สว่นที�ปันสว่นได ้     772,728      36,818 

    

4,649,657 

            

1,620  

      

228,356  

    

5,689,179  

สนิทรพัยอ์ื�น      1,487,658 

รวมสนิทรพัยข์องสว่นงาน    �0,854,305 
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24. ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี� (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 

 สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,047 6,300 9,347 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 369 6,300 6,669 
รายไดอ้ื�นๆ    

   ดอกเบี�ยรบั - 14,593 14,593 
   อื�นๆ - 4,966 4,966 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย - (542) (542) 
ค่าใชจ้่าย - สทุธ ิ - (6,295) (6,295) 
ตน้ทุนทางการเงนิ - (13,292) (13,292) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - (1,246) (1,246) 

กาํไรของสว่นงาน 369 4,484 4,853 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 

 สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 รวม 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน    
เงนิใหกู้ย้มื - 909,812 909,812 
เงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุน - 1,532,210 1,532,210 

สนิทรพัยอ์ื�น   348,155 

รวมสนิทรพัยข์องสว่นงาน   2,790,177 

งบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ ดาํเนินกจิการในสว่นงานธุรกจิ
เดยีว คอื รบัจา้งพมิพ ์ดงันั �น ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า บรษิทัฯ มสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 
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24. ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 

24.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการดาํเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมสาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 
2564 และ 2563 มดีงันี� 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

 ปี 2564 ปี 2563 

สว่นการดาํเนินงานต่อเนื�อง   

ประเทศไทย 290,474,909.79 243,457,086.40 
ประเทศญี�ปุ่ น - ���,���,���.�� 
ประเทศฮ่องกง 31,050,851.00 79,984,708.35 
ประเทศเวยีดนาม 1,897,796.43 - 

รวม 323,423,557.22 ���,���,���.�� 

สว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิ   

ประเทศญี�ปุ่ น 2,718,077.32 - 

รวมผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตร ์ ���,���,���.�� 427,441,099.39 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนตามสว่นงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มี
ดงันี� 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

  31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

ประเทศไทย 4,245,826,537.92 4,902,705,996.49 

ประเทศญี�ปุ่ น 96,933.66 301,511,384.02 

ประเทศฮ่องกง 828,168,767.00 477,825,162.00 

ประเทศเวยีดนาม 914,001,018.01 565,718,658.22 

รวม 5,988,093,256.59 6,247,761,200.73 

สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายการกบัลกูคา้ภายนอกจาํนวน 1 ราย 
และ 2 ราย ตามลาํดบั ที�มมีลูค่าตั �งแต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม ดงันี� 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   สาํหรบังวดสามเดอืน สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ 58.09 - - 40.84 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ - ��.�� - - 

รวมรายไดก้บัลกูคา้ภายนอก 58.09 ��.�� - 40.84 
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25. การวดัมูลคา่ยุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี� 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564     

สนิทรพัยท์ี�วดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 162,886.76 - - ���,���.�� 

 ไมห่มุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ���,���.�� - - ���,���.�� 

หนี�สนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย ��,���,���.�� - - ��,���,���.�� 

 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564     

สนิทรพัยท์ี�วดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 ไมห่มุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ���,���.�� - - ���,���.�� 

หนี�สนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย ��,���,���.�� - - ��,���,���.�� 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างลาํดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม 

. 
26. ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น 

��.1 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ�งมภีาระผกูพนัตอ้งจ่ายตามสญัญา
ซื�อเครื�องจกัร ดงันี� 

     งบการเงนิรวม 

      31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

หน่วย : บาท ���,���.�� - 
หน่วย : เยน ���,���,���.�� - 
หน่วย : ดอลลารส์หรฐั ���,���.�� ���,���.�� 
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26. ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น (ต่อ) 

26.2 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ�งมภีาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายตามสญัญาบรกิารวดัประสทิธภิาพ
กาํลงัผลติกระแสไฟฟ้าของโรงงานพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม เป็นจาํนวนเงนิ 0.06 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

��.� ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ�งมภีาระผูกพนัที�จะต้องจ่ายชําระ
ค่าที�ปรกึษาดา้นวศิวกรรม ในการตรวจสอบและการดาํเนินการงานก่อสรา้งโครงการพลงังานลมในประเทศเวยีดนาม จํานวน
เงนิรวม 6.40 ลา้นบาท 

26.4 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ�งมภีาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายเงนิ
พเิศษจาํนวน 10 ลา้นบาท ตามสญัญาซื�อขายหุน้ 

��.� ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แหง่ในประเทศฮ่องกง มภีาระผกูพนั
ตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้ตามสญัญาซื�อขายหุน้ จาํนวน 4 ฉบบั จาํนวนเงนิรวม 4.96 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 16.59 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั 

26.6 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 4 แหง่ในประเทศเวยีดนามมภีาระผกูพนั
ที�จะตอ้งจ่ายตามสญัญาก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลมเป็นจาํนวนเงนิ 122.86 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 28.76 
ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั 

26.7 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ�งในประเทศไทย มภีาระผกูพนัที�
จะตอ้งจ่ายลงทุนระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจาํนวน 2.04 ลา้นบาท และ 6.44 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

��.� บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ�งในประเทศไทย ไดท้าํสญัญาซื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ี�ตดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จาํนวน 8 แห่ง โดยมกีาํลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี 

26.9 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ�งในประเทศไทย ไดท้าํสญัญาตดิตั �ง
ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของบรษิทัเอกชน จาํนวน 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี ถงึ 25 ปี 
นบัตั �งแต่เริ�มเดนิเครื�องเชงิพาณิชยจ์าํหน่ายไฟฟ้า โดยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
ในอตัราที�ตกลงรว่มกนัในสญัญา 

26.10 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ�ง ไดท้าํสญัญาเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร มรีะยะเวลาการเช่า 3 ปี ถงึ 4 ปี โดยมี
ภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตดงันี� 

     หน่วย : บาท 

     งบการเงนิรวม 

      31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

จาํนวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั �งสิ�นตามสญัญาเช่า   
   จ่ายชาํระภายใน 1 ปี ���,���.�� 228,000.00 
   จ่ายชาํระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 161,000.00 218,000.00 
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26. ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น (ต่อ) 

26.11 กลุ่มบรษิทัมหีนี�สนิที�อาจจะเกดิขึ�นอยู่กบัธนาคารหลายแห่ง ดงันี� 

     หน่วย : ลา้นบาท 

     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

      31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ม.ีค. 64 31 ธ.ค. 63 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
บรษิทัย่อย 25.15 ��.�� - - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม - �.�� - - 

รวม 25.15 ��.�� - - 

หนงัสอืคํ�าประกนัต่างๆ     
บรษิทั 35.10 ��.�� 35.10 35.60 
บรษิทัย่อย 8.04 �.�� - - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม 117.01 ���.�� - - 

รวม ���.�� ���.�� 35.10 35.60 

26.12 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื�อระหว่างกนั ตามรายละเอยีดที�กล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มลู
การเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 5.3.1 

26.13 ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 บรษิทัย่อยทางตรงแหง่หนึ�งมหีนี�สนิที�อาจจะเกดิขึ�นจากการเขา้คํ�าประกนัสญัญาซื�อขายเงนิ
ลงทุนในหุน้ใหแ้ก่บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ�ง โดยมมีลูค่าการคํ�าประกนัตั �งแต่ 1 ลา้นเยน ขึ�นไปแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 30 
ของราคาซื�อขาย โดยการคํ�าประกนัดงักล่าวจะสิ�นสดุลง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 

 

��. คดีฟ้องรอ้ง 

บริษทัรว่มทางอ้อม : บรษิทั พพีทีซี ีจาํกดั “PPTC” 

 ขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 93/2561 ระหว่าง บรษิทั ททีซีแีอล จํากดั (มหาชน) (“TTCL”) และบรษิทั โกลบอล นิว เอน็
เนอรย์ ีจาํกดั (“GNE”) ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์867.66 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา 
เรยีกค่าเสยีหายยื�นคําเสนอข้อพพิาท เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้คดัค้านได้ยื�นคําคดัค้านคําเสนอ      
ขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ ใหผู้เ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจํานวน 1,622.23 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พพิาทและผูเ้รยีกรอ้ง
ต่างฝ่ายต่างจดัทาํคาํคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื�นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ต่อมาเมื�อวนัที� 15 เมษายน 2563 ผู้
เรยีกร้องยื�นคําร้องขอคุ้มครองชั �วคราวระหว่างพจิารณา โดยขอให้คณะอนุญาโตตุลาการพจิารณาและมคีําสั �งห้ามผู้
คดัคา้นเรยีกใหธ้นาคาร มซิโูฮ จาํกดั สาขากรุงเทพมหานคร ชําระเงนิตามหนังสอืคํ�าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาและ
หนังสอืคํ�าประกนัการชําระเงินล่วงหน้า คณะอนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาคําร้องขอคุ้มครองชั �วคราวในวนัที� 18 
พฤษภาคม 2563 ทั �งนี�ในวนัเดยีวกนั คู่พพิาททั �งสองฝ่ายไดต้กลงกนัโดยมไิดม้กีารไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัคา้นไดต้กลง
ที�จะไม่ใชส้ทิธเิรยีกร้องตามหนังสอืคํ�าประกนัสญัญาในขอ้พพิาท และฝ่ายผู้เรยีกรอ้งตกลงเสยีค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุหนงัสอืคํ�าประกนัเพื�อใหม้ผีลใชบ้งัคบัตามเงื�อนไขหนงัสอืคํ�าประกนัเดมิจนกว่าจะมคีาํชี�ขาด 

เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2563 ผูเ้รยีกรอ้งไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที� 61/2563 
ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์20.61 ลา้นบาท โดยเรยีกรอ้ง
ใหผู้ค้ดัคา้นชาํระค่าธรรมเนียมการออกหลกัประกนัการชาํระเงนิล่วงหน้า และหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาที�เกดิขึ�น
ภายหลงัจากการยื�นขอ้เรยีกรอ้งขอ้พพิาทหมายเลขดําที� 93/2561 จนกว่าผูค้ดัคา้นจะคนืหลกัประกนัทั �งหมดให้แก่
ผูเ้รยีกรอ้ง และยื�นคาํรอ้งขอใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทดงักล่าวกบัขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 93/2561   
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��. คดีฟ้องรอ้ง (ต่อ) 

เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นการขอรวมพจิารณาคดต่ีอสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกคํารอ้งของผูเ้รยีกรอ้งทั �งสอง ที�ขอใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขดําที� 61/2563 เขา้กบัขอ้พพิาท
หมายเลขดาํที� 93/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้น คาํเสนอขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 61/2563 ฉบบัลงวนัที� 24 
ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยใหก้ารปฏเิสธคาํเสนอขอ้พพิาทฉบบัลงวนัที� 1 กนัยายน 2563 ทุกขอ้
กล่าวหา 

เมื�อวนัที� 2 พฤศจกิายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคีาํสั �งใหร้วมกระบวนพจิารณาชั �นอนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาท
หมายเลขดาํที� 61/2563 เขา้กบัขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 93/2561 และพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 93/2561 เป็นหลกั 

ปัจจุบนัคณะอนุญาโตตุลาการไดท้าํการสบืพยานเสรจ็สิ�นแลว้เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ ์2564 โดยคณะอนุญาโตตุลาการ
ไดก้าํหนดใหย้ื�นคาํแถลงการณ์ปิดคด ี และรอการชี�ขาดไปพรอ้มกบัขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 94/2561 และขอ้พพิาท
หมายเลขดาํที� 62/2563 

บริษทัรว่มทางอ้อม : บรษิทั เอสเอสยทู ีจาํกดั “SSUT” 

ขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 94/2561 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์
1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา เรยีกค่าเสยีหายยื�นคาํเสนอขอ้พพิาท เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้
คดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ใหผู้เ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจาํนวน 4,282.09 ลา้นบาท 
ผูเ้สนอขอ้พพิาทจดัทาํคาํคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื�นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ และผูเ้รยีกรอ้งไดจ้ดัทาํคาํใหก้าร
คดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนัดพรอ้มครั �งที� 4 เมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการ
ไดก้าํหนดประเดน็ขอ้พพิาทหน้าที�นําสบื โดยใหจ้ดัทาํและสง่คาํเบกิความของพยาน คาํแปลเอกสาร และบญัชรีะบพุยาน 
ใหอ้นุญาโตตุลาการในวนัที� 4 สงิหาคม 2564 และนดัสบืพยานฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งและฝ่ายผูค้ดัคา้น นัดแรกวนัที� 10 กนัยายน 
2564 

เมื�อวนัที� 15 เมษายน 2563 ผูเ้รยีกรอ้งยื�นคาํรอ้งขอคุม้ครองชั �วคราวระหว่างพจิารณา โดยขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการ
พจิารณาและมคีาํสั �งหา้มผูค้ดัคา้นเรยีกใหธ้นาคาร มซิโูฮ จาํกดั สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารกสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) ชําระเงินตามหนังสอืคํ�าประกนัการปฏบิตัิตามสญัญาและหนังสอืคํ�าประกนัการชําระเงนิล่วงหน้า คณะ
อนุญาโตตุลาการนดัพจิารณาคาํรอ้งขอคุม้ครองชั �วคราวในวนัที� 18 พฤษภาคม 2563 ทั �งนี�ในวนัเดยีวกนั คู่พพิาททั �ง
สองฝ่ายได้ตกลงกนัโดยมไิด้มกีารไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัค้านได้ตกลงที�จะไม่ใช้สทิธเิรยีกร้องตามหนังสอืคํ�าประกนั
สญัญาในขอ้พพิาทจาํนวน 11 ฉบบั และฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งตกลงเสยีค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสอืคํ�าประกนัเพื�อใหม้ี
ผลใชบ้งัคบัตามเงื�อนไขหนงัสอืคํ�าประกนัเดมิจนกว่าจะมคีาํชี�ขาด 

เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้งไดย้ื�นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
หมายเลขดําที� 62/2563 ทุนทรพัย ์39.70 ลา้นบาท โดยเรยีกรอ้ง SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้นใหช้ําระค่าธรรมเนียมการ
ออกหลกัประกนัการชาํระเงนิล่วงหน้า และหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาที�เกดิขึ�นภายหลงัจากการยื�นขอ้เรยีกรอ้ง
ขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 94/2561 จนกว่าผูค้ดัคา้นจะคนืหลกัประกนัทั �งหมดใหแ้ก่ผูเ้รยีกรอ้ง และยื�นคํารอ้งขอใหร้วม
พจิารณาขอ้พพิาทดงักล่าวกบัขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 94/2561 

เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นการขอรวมพจิารณาคดต่ีอสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกคําร้องของผูเ้รยีกรอ้งทั �งสอง ที�ขอใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขดําที� 62/2563 เขา้กบัขอ้
พพิาทหมายเลขดาํที� 94/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื�นคาํคดัคา้นคาํเสนอขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 62/2563 ฉบบัลงวนัที� 
24 ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยให้การปฏเิสธคําเสนอขอ้พพิาทฉบบัลงวนัที� 1 กนัยายน 2563   
ทุกขอ้กล่าวหา 
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��. คดีฟ้องรอ้ง (ต่อ) 

เมื�อวนัที� 6 พฤศจกิายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคีาํสั �งใหร้วมกระบวนพจิารณาชั �นอนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาท
หมายเลขดาํที� 62/2563 เขา้กบัขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 94/2561 และพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขดาํที� 94/2561 เป็นหลกั 

ปัจจบุนั SSUT อยู่ระหว่างจดัทาํคาํเบกิความพยานและจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัอา้งองิเป็นพยานหลกัฐานเพื�อยนืยนั
ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการในวนัที� 4 สงิหาคม 2564 และใชส้บืพยานนดัแรกวนัที� 10 กนัยายน 2564 

 ที�ปรกึษากฎหมายของบรษิทัร่วมทางออ้มยงัไมส่ามารถประเมนิความรบัผดิและมลูค่าความสญูเสยีที�อาจเกดิขึ�นในคดไีด ้
 

28. ข้อมูลสาํคญัอื�น 

บริษทัฯ : 

28.1 ที�ประชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครั �งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์ 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซื�อหุน้
ของบรษิทั อเีทอรน์ิตี� พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“ETP”) เพิ�มเตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิจาํนวน 153,���,000 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 3.69 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 566.60 ลา้นบาท ซึ�งภายหลงัการซื�อหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ใน ETP จะเพิ�มจากเดมิ
ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 81.40 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิมดัจาํค่าหุน้
แลว้จาํนวน 150 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี� พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) “ETP” 

28.2 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครั �งที� 2/2564 เมื�อวนัที� 19 มนีาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้ Higashi Nihon 
Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) ("GK4") จาํหน่ายสว่นงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยส์าํหรบัโครงการ 
Shichikashuku Project 1 และ Project 2 มลูค่าตามสญัญาซื�อขายจาํนวน 533.50 ลา้นเยน และ 220 ลา้นเยน ตามลาํดบั 
โดย GK4 ไดจ้าํหน่ายสนิทรพัยข์องโครงการ Shichikashuku Project 1 แลว้เมื�อวนัที� 30 มนีาคม 2564 และไดจ้ดั
ประเภทสนิทรพัยข์องโครงการ Shichikashuku Project 2 ไวเ้ป็นสนิทรพัยข์องกลุ่มที�จะจาํหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พื�อ
ขายจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อขอ้ 10.1 
 

29. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั คอื การดาํรงไวซ้ึ�งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง
และการดาํรงไวซ้ึ�งโครงสรา้งของทุนที�เหมาะสม 

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี�สนิต่อทุนเป็น 0.80 : 1 และ 
0.72 : 1  ตามลาํดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.43 : 1 และ  0.59 : 1 ตามลาํดบั 

 
30. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯ : 

30.1 เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2564 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 2 ชุด จาํนวนรวม 1.50 ลา้นหน่วย มลูค่าหน่วย
ที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 1,500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบี�ย 
(รอ้ยละ) วนัครบกาํหนด 

หุน้กูค้รั �งที� 1/2564 ชุดที� 1  730.00 5.5 1 เมษายน 2566 
หุน้กูค้รั �งที� 1/2564 ชุดที� 2 770.00 5.6 1 ตุลาคม 256� 
รวม 1,500.00   
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30. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ) 

��.� ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการดงันี� 

30.2.1 ใหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตั �งแต่เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.25 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิ 233.13 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 

30.2.2 ใหบ้รษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจาํนวน 646,511,589 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบยีนที�เหลอืจาก
การรองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครั �งที� 3 (“EP-W3”) จาํนวน 93,569,589 หุน้ 
และจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 552,942,000 หุน้ 

30.2.3 ใหบ้รษิทัฯ เพิ�มทุนจดทะเบยีนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 559,504,200 หุน้ มลูค่าที�ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) จาํนวน 279,752,100 หุน้ 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั �วไป (Public offering : PO) จาํนวน 186,501,400 หุน้ และเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
(Private placement : PP) จาํนวน 93,250,700 หุน้  

30.2.4 ใหบ้รษิทัฯ เพิ�มวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้จากเดมิวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท เป็นวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี� พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) "ETP" 

30.3 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครั �งที� 2/2564 เมื�อวนัที� 19 มนีาคม 2564 มมีตอินุมตัใิห ้ETP จดัตั �งบรษิทั 
อสีเทอรน์ โคเจนเนอเรชั �น จาํกดั (“EP-COGEN”) เป็นบรษิทัย่อย เพื�อรองรบัการขยายธุรกจิการผลติและจาํหน่าย
ไฟฟ้า สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม โดย ETP ถอืหุน้ใน EP-COGEN จาํนวน 9,997 หุน้ (ราคา
หุน้ละ 100 บาท) สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทั �งนี� ETP ไดจ้่ายชาํระ
ค่าหุน้ทั �งจาํนวนแลว้ เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2564 

 
31. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิระหว่างกาลนี�ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564                   


