
 

 

 

 

 

บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดมิชื�อ บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)) 

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 















(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 949,675,687.68         151,072,960.59         4,063,037.15            4,512,329.45            

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 8 -                         25,428,657.58          -                         -                         

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอื�น 9 และ 38.6 62,858,272.40          625,980,986.15         38,313,466.32          534,069,846.15         

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมนุเวยีนอื�น - สทุธิ 6.2 และ 10 และ 45 153,109,199.63         371,753,578.35         82,953,812.28          131,896,058.71         

ลกูหนี�คา่ทรพัย์สนิ 6.2 และ 42.1 -                         -                         212,738,758.58         -                         

สนิทรพัย์ที�เกดิจากสญัญา 45 11,317,871.51          6,107,988.99            -                         -                         

สว่นของสนิทรพัย์ที�ครบกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัรว่มทางออ้ม 6.2 9,371,018.65            9,371,018.65            -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 3,638,311.51            2,568,548.51            276,043.95              2,192,895.58            

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกบ่รษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 584,270,922.73         -                         958,473,058.34         1,383,200,788.76      

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 11 134,492,216.92         106,285,084.69         -                         76,661,513.37          

เงนิปันผลคา้งรบั 6.2 -                         -                         -                         179,999,992.00         

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื�น 12 225,468,284.86         284,780,426.68         150,110,860.95         355,903.38              

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,134,201,785.89      1,583,349,250.19      1,446,929,037.57      2,312,889,327.40      

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 8 90,185,964.20          152,781,901.06         -                         -                         

ลกูหนี�จากการจําหน่ายเงนิลงทนุ 2.2.1.5 150,000,000.00         -                         -                         -                         

สนิทรพัย์ทางการเงนิไมห่มนุเวยีนอื�น 38.6 328,945.00              350,075.00              328,945.00              350,075.00              

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 13 -                         -                         1,532,209,650.71      1,532,209,650.71      

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 14 4,233,823,530.31      3,992,398,356.11      -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - สทุธิ 4,400,776.86            2,732,901.60            433,544.99              1,946,452.24            

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 15 1,545,814,434.19      5,118,977,049.09      100,670,994.55         243,299,772.06         

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สทุธิ 4 และ 16.1 32,328,025.68          -                         -                         -                         

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - สทุธิ 17 158,244,809.99         588,126,609.60         -                         -                         

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18.1 2,301,941.34            -                         6,173,794.20            7,880,155.22            

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื�น - สทุธิ 30,332,773.16          116,704,740.05         18,494,213.47          21,388,874.63          

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 6,247,761,200.73      9,972,071,632.51      1,658,311,142.92      1,807,074,979.86      

รวมสินทรพัย์ 8,381,962,986.62      11,555,420,882.70     3,105,240,180.49      4,119,964,307.26      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 1 จาก 107

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สินทรพัย์



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

หนี� สินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 19 72,827,465.29          180,969,613.81         4,739,075.98            15,757,746.28          

ตั �วแลกเงนิขายลด 20 -                         270,000,000.00         -                         270,000,000.00         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมนุเวยีนอื�น 6.2 และ 21 และ 45 159,534,108.64         180,067,757.23         15,809,899.79          45,645,439.07          

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา - หมนุเวยีน 45 4,429,194.66            13,855,641.24          -                         -                         

สว่นของหนี�สนิที�ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 108,596,385.73         364,452,522.99         70,680,000.00          80,488,000.00          

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื�น -                         26,649,029.59          -                         -                         

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 4 และ 16.2 1,164,017.73            -                         -                         -                         

หุน้กู้ 23 1,700,900,000.00      1,583,500,000.00      704,100,000.00         775,000,000.00         

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัอื�น 65,074,624.35          79,939,737.25          -                         -                         

ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลคา้งจ่าย 20,411,981.69          51,538,109.53          256,632.80              -                         

ประมาณการหนี�สนิหมนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 24 4,117,722.91            3,084,007.00            3,644,556.57            2,207,047.00            

เจา้หนี�คา่หุน้ 25 และ 45 147,242.00              27,485,114.74          -                         -                         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 955,215.84              60,546,250.10          910,215.84              545,294.05              

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 20,693,441.67          22,886,653.40          6,782,916.77            10,129,600.67          

รวมหนี� สินหมุนเวียน 2,158,851,400.51      2,864,974,436.88      806,923,297.75         1,199,773,127.07      

หนี� สินไมห่มุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 22 358,102,760.58         2,953,071,821.64      273,137,480.71         345,748,730.71         

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 4 และ 16.2 30,741,122.65          -                         -                         -                         

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา - ไมห่มนุเวยีน 45 4,627,143.63            3,938,723.70            -                         -                         

หุน้กู ้- สทุธิ 23 845,261,574.88         1,700,900,000.00      -                         704,100,000.00         

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18.1 -                         34,828,920.25          -                         -                         

ประมาณการหนี�สนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธิ 24 48,366,205.84          46,827,630.80          5,617,760.94            35,665,647.01          

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

หนี�สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 38.6 22,233,955.34          -                         21,160,120.12 -                         

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 6.2 5,991,625.00            7,280,000.00            63,000.00                63,000.00                

รวมหนี� สินไมห่มุนเวียน 1,361,537,927.64      4,793,060,636.11      346,191,901.49         1,131,790,917.44      

รวมหนี� สิน 3,520,389,328.15      7,658,035,072.99      1,153,115,199.24      2,331,564,044.51      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 2 จาก 107

(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

หนี� สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ 27

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,579,018,686 หุน้ ในปี 2563 

และ 1,026,076,686 หุน้ ในปี 2562 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,579,018,686.00      1,026,076,686.00      1,579,018,686.00      1,026,076,686.00      

ทนุที�ออกและเรยีกชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 932,507,097 หุน้ ในปี 2563

และ 921,572,840 หุน้ ในปี 2562 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 932,507,097.00         921,572,840.00         932,507,097.00         921,572,840.00         

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 28 603,196,451.67         561,848,558.82         603,196,451.67         561,848,558.82         

สว่นเกนิทนุหุน้ทนุซื�อคนื 6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            6,017,138.90            

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฏหมาย 29 93,250,709.70          92,157,284.00          93,250,709.70          92,157,284.00          

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,003,728,086.38      1,096,796,922.56      311,996,054.69         201,441,903.61         

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 298,517,629.79         621,123,147.02         5,157,529.29            5,362,537.42            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,937,217,113.44      3,299,515,891.30      1,952,124,981.25      1,788,400,262.75      

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 924,356,545.03         597,869,918.41         -                         -                         

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 4,861,573,658.47      3,897,385,809.71      1,952,124,981.25      1,788,400,262.75      

รวมหนี� สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 8,381,962,986.62      11,555,420,882.70     3,105,240,180.49      4,119,964,307.26      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 3 จาก 107

หนี� สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6.1 1,015,656,024.01      1,313,842,801.28      350,792,203.32         433,024,325.70         

รายไดอ้ื�น

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 129,087,118.20         216,429,712.00         -                         -                         

ดอกเบี�ยรบั 6.1 8,271,825.70            4,967,103.33            86,852,693.63          111,602,279.25         

กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 1,567,170,160.06      543,014,600.43         -                         -                         

กาํไรจากการจําหน่ายทรพัย์สนิ 1,213,590.59            3,899,010.05            51,777,716.25          3,969,002.19            

รายไดเ้งนิปันผล 6.1 และ 13 -                         9,000.00                 269,999,988.00         180,008,992.00         

อื�นๆ 6.1 41,816,824.87          21,565,170.92          29,574,903.67          6,311,716.88            

รวมรายได้ 2,763,215,543.43      2,103,727,398.01      788,997,504.87         734,916,316.02         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 6.1 712,935,452.94         908,408,879.79         290,913,914.28         362,086,802.03         

ตน้ทนุในการจดัจําหน่าย 45 30,313,454.15          29,718,308.63          15,060,852.44          20,761,999.73          

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 6.1 และ 45 358,547,083.22         224,314,487.96         59,168,592.73          37,003,600.37          

รวมค่าใช้จ่าย 1,101,795,990.31      1,162,441,676.38      365,143,359.45         419,852,402.13         

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,661,419,553.12      941,285,721.63         423,854,145.42         315,063,913.89         

ตน้ทนุทางการเงนิ 6.1 (280,907,298.75)        (360,711,999.70)        (90,460,893.52)         (113,913,494.52)        

สว่นแบ่งกาํไรของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 14 239,278,260.61         390,391,104.12         -                         -                         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,619,790,514.98      970,964,826.05         333,393,251.90         201,150,419.37         

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 18.3.1 (54,678,169.66)         (69,231,241.50)         (17,860,436.37)         (4,559,298.39)           

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี * 1,565,112,345.32      901,733,584.55         315,532,815.53         196,591,120.98         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที �จะถูกบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในหน่วยงานต่างประเทศ (151,032,775.90)        137,682,868.05         -                         -                         

สว่นแบ่งขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 14 (40,459,325.12)         -                         -                         -                         

รายการที �จะไมถู่กบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 

ที�กาํหนดไว ้- สทุธจิากภาษี 18.3.2 1,132,926.34            4,336,875.20            (205,008.13)             951,716.81              

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี (190,359,174.68)        142,019,743.25         (205,008.13)             951,716.81              

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,374,753,170.64      1,043,753,327.80      315,327,807.40         197,542,837.79         

การแบง่กาํไร

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 1,135,311,909.84      651,720,739.14         

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 429,800,435.48         250,012,845.41         

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 1,565,112,345.32      901,733,584.55         

การแบง่กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 956,293,485.78         793,740,482.39         

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 418,459,684.86         250,012,845.41         

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,374,753,170.64      1,043,753,327.80      

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท : หุ้น)

กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 34 1.23 0.71 0.34 0.21

* กลุม่บรษิทัมสีว่นงานจากการดําเนนิงานที�ยกเลกิจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และการปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิ�งพมิพ ์ตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5, 2.2.1.7

และ 42.1 โดยไดแ้สดงรายละเอยีดของผลการดําเนนิงานของสว่นการดําเนนิงานที�ยกเลกิไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 33.1

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� หน้า 4 จาก 107

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบัปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

การแปลงคา่ กําไร (ขาดทุน) ผลกําไรจาก

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลี�ยนแปลง สว่นเกนิ การวดัมลูคา่ใหม่ รวม รวม

ทุนเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ ทุนสาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุน้ มลูคา่หุน้ ของผลประโยชน์ องคป์ระกอบอื�น สว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ ี รวม

หมายเหตุ และเรยีกชําระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื�อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบรษิทัย่อย ของบรษิทัย่อย พนักงาน ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อํานาจควบคมุ สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   537,233,467.42      27,141,266.71      (27,011,571.52)     450,000,000.00   4,374,946.23   454,504,641.42    2,573,333,930.56    706,933,096.21   3,280,267,026.77    

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนที �ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จา่ยปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 30 -                   -                   -                -                 (92,157,284.00)       -                    -                    -                   -                -                    (92,157,284.00)       -                   (92,157,284.00)       

การเปลี �ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น (ลดลง)

จากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    24,598,762.35      -                   -                24,598,762.35      24,598,762.35        -                   24,598,762.35        

จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    -                    -                   -                -                    -                      (298,068,541.55)  (298,068,541.55)     

จากเงนิปันผลของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    -                    -                   -                -                    -                      (61,007,481.66)    (61,007,481.66)       

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                   -                   -                -                 (92,157,284.00)       -                    24,598,762.35      -                   -                24,598,762.35      (67,558,521.65)       (359,076,023.21)  (426,634,544.86)     

กําไรสทุธสิาํหรบัปี -                   -                   -                -                 651,720,739.14      -                    -                    -                   -                -                    651,720,739.14      250,012,845.41   901,733,584.55      

กําไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี -                   -                   -                -                 -                      137,682,868.05    -                    -                   4,336,875.20   142,019,743.25    142,019,743.25      -                   142,019,743.25      

รวมกําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                   -                   -                -                 651,720,739.14      137,682,868.05    -                    -                   4,336,875.20   142,019,743.25    793,740,482.39      250,012,845.41   1,043,753,327.80    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   1,096,796,922.56    164,824,134.76    (2,412,809.17)      450,000,000.00   8,711,821.43   621,123,147.02    3,299,515,891.30    597,869,918.41   3,897,385,809.71    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 5 จาก 107

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่

กําไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้



บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

การแปลงคา่ กาํไร (ขาดทุน) ผลกาํไรจาก ผลขาดทุนจาก

จดัสรรแลว้ งบการเงนิ จากการเปลี�ยนแปลง การวดัมลูคา่ใหม่ เครื�องมอืป้องกนั รวม รวม

ทุนเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ ทุนสาํรอง ในหน่วยงาน สดัสว่นการถอืหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ ของผลประโยชน์ ความเสี�ยง องคป์ระกอบอื�น สว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี รวม

หมายเหตุ และเรยีกชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื�อคนื ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบรษิทัย่อย ของบรษิทัย่อย พนกังาน กระแสเงนิสด ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัใหญ่ อํานาจควบคมุ สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (กอ่นปรบัปรงุ) 921,572,840.00   561,848,558.82   6,017,138.90   92,157,284.00   1,096,796,922.56   164,824,134.76    (2,412,809.17)      450,000,000.00   8,711,821.43   -                    621,123,147.02    3,299,515,891.30   597,869,918.41      3,897,385,809.71   

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชเีนื�องจาก

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 4 และ 14 -                   -                   -                -                 (47,629,402.73)       -                    -                    -                   -                (195,392,574.78)   (195,392,574.78)   (243,021,977.51)     (4,827,258.78)        (247,849,236.29)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรงุ) 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   

โอนกลบัผลขาดทุนจากเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง

เนื�องจากการจําหน่ายธุรกจิ -                   -                   -                -                 4,656,650.41         -                    -                    -                   -                -                    -                    4,656,650.41         -                      4,656,650.41         

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทุนที �ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

จําหน่ายหุน้เพิ�มทุน 27 10,934,257.00     41,347,892.85     -                -                 -                      -                    -                    -                   -                -                    -                    52,282,149.85        -                      52,282,149.85        

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 30 -                   -                   -                -                 (184,314,568.00)     -                    -                    -                   -                -                    -                    (184,314,568.00)     -                      (184,314,568.00)     

การเปลี �ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย :

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น (ลดลง)

    จากการลงทุนของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    20,500,292.89      31,305,188.72     -                -                    51,805,481.61      51,805,481.61        2,893,563.72         54,699,045.33        

จากเงนิปันผลของบรษิทัย่อย -                   -                   -                -                 -                      -                    -                    -                   -                -                    -                    -                      (90,039,363.18)       (90,039,363.18)       

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 10,934,257.00     41,347,892.85     -                -                 (184,314,568.00)     -                    20,500,292.89      31,305,188.72     -                -                    51,805,481.61      (80,226,936.54)       (87,145,799.46)       (167,372,736.00)     

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี -                   -                   -                -                 1,135,311,909.84   -                    -                    -                   -                -                    -                    1,135,311,909.84   429,800,435.48      1,565,112,345.32   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี -                   -                   -                -                 -                      (151,032,775.90)   -                    -                   1,132,926.34   (29,118,574.50)     (179,018,424.06)   (179,018,424.06)     (11,340,750.62)       (190,359,174.68)     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                   -                   -                -                 1,135,311,909.84   (151,032,775.90)   -                    -                   1,132,926.34   (29,118,574.50)     (179,018,424.06)   956,293,485.78      418,459,684.86      1,374,753,170.64   

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย 29 -                   -                   -                1,093,425.70    (1,093,425.70)        -                    -                    -                   -                -                    -                    -                      -                      -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 932,507,097.00   603,196,451.67   6,017,138.90   93,250,709.70   2,003,728,086.38   13,791,358.86      18,087,483.72      481,305,188.72   9,844,747.77   (224,511,149.28)   298,517,629.79    3,937,217,113.44   924,356,545.03      4,861,573,658.47   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

หน้า 6 จาก 107

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

องคป์ระกอบอื�น

ของสว่นของผูถ้อืหุน้

ทนุเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ จดัสรรแลว้ ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดั รวม

หมายเหตุ และเรยีกชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซื�อคนื ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร มลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 921,572,840.00            561,848,558.82            6,017,138.90               92,157,284.00               97,008,066.63             4,410,820.61                        1,683,014,708.96         

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุที �ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 30 -                           -                           -                           -                             (92,157,284.00)            -                                     (92,157,284.00)            

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ -                           -                           -                           -                             (92,157,284.00)            -                                     (92,157,284.00)            

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             196,591,120.98            -                                     196,591,120.98            

กาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             -                           951,716.81                           951,716.81                 

รวมกาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             196,591,120.98            951,716.81                           197,542,837.79            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (กอ่นปรบัปรงุ) 921,572,840.00            561,848,558.82            6,017,138.90               92,157,284.00               201,441,903.61            5,362,537.42                        1,788,400,262.75         

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชเีนื�องจาก

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 4 -                           -                           -                           -                             (19,570,670.75) -                                     (19,570,670.75)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (หลงัปรบัปรงุ) 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         

รายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิทนุที �ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทนุใหผู้ถ้อืหุน้ :

จําหน่ายหุน้เพิ�มทนุ 27 10,934,257.00             41,347,892.85             -                           -                             -                           -                                     52,282,149.85             

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 30 -                           -                           -                           -                             (184,314,568.00)           -                                     (184,314,568.00)           

รวมรายการกบัผูถ้อืหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้ 10,934,257.00             41,347,892.85             -                           -                             (184,314,568.00)           -                                     (132,032,418.15)           

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             315,532,815.53            -                                     315,532,815.53            

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             -                           (205,008.13)                          (205,008.13)                

รวมกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                           -                           -                           -                             315,532,815.53            (205,008.13)                          315,327,807.40            

จดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฏหมาย 29 -                           -                           -                           1,093,425.70                 (1,093,425.70)              -                                     -                           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 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         
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กาํไรสะสม

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,619,790,514.98       970,964,826.05         333,393,251.90         201,150,419.37         

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสุทธเิป็นเงนิสดรบั (จา่ย) 

จากกจิกรรมดาํเนินงาน :

ผลขาดทุนดา้นเครดติ 10 535,517.98               2,336,448.60            535,517.98               -                         

คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 6.2 และ 10 70,745,242.39           6,779,499.32            29,201,104.18           3,430,591.92            

กลบัรายการคา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 10 (6,069,637.41)            (529,243.75)              (5,989,987.99)            -                         

กลบัรายการคา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยัเสื�อมสภาพ 11 (2,346,966.42)            (1,887,437.06)            (657,980.57)              -                         

คา่เสื�อมราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย 15 และ 16 และ 17 252,508,923.06         262,999,674.81         22,166,148.93           24,604,487.05           

กลบัรายการคา่เผื�อการดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ 15 (494,283.72)              (272,885.88)              (494,283.72)              (272,885.88)              

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยเ์ป็นคา่ใชจ้า่ย 15 14,257,844.11           50,962.09                 124,618.49               25.00                      

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู้ 23 1,466,764.88            -                         -                         -                         

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น (2,110,902.44)            (354,201.18)              (1,981,700.29)            (263,951.70)              

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 38,187.97                 46,887.90                 56,838.39                 52,913.51                 

ขาดทุน (กําไร) จากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิ

ไมห่มุนเวยีนอื�นที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 21,130.00                 (5,870.00)                 21,130.00                 (5,870.00)                 

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (1,567,170,160.06)      (543,014,600.43)        -                         -                         

ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 15 (1,213,534.59)            1,964,499.75            (51,777,716.25)          (3,969,002.19)            

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 111,842,016.89         (110,546,531.76)        (45,628.55)                (195,670.54)              

สว่นแบง่กําไรของบรษิทัรว่มที�ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 14 (239,278,260.61)        (390,391,104.12)        -                         -                         

ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 24 9,460,233.90            19,781,754.84           2,879,454.67            14,292,094.02           

กําไรจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ (24,791,297.05)          -                         (3,303,218.32)            -                         

ภาษถีกูหกั ณ ที�จา่ยไมข่อคนื 4,825,474.41            118,456.46               370,762.68               -                         

กลบัรายการเงนิปันผลคา้งจา่ย -                         (806,644.14)              -                         (806,644.14)              

รายไดด้อกเบี�ย (1,406,872.75)            (1,822,394.74)            (86,852,693.63)          (111,602,279.25)        

รายไดเ้งนิปันผล 6.1 และ 13 -                         -                         (269,999,988.00)        (179,999,992.00)        

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 248,128,440.61         296,751,103.70         90,148,067.71           106,451,807.02         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนี�สินดาํเนินงาน 488,738,376.13         512,163,200.46         57,793,697.61           52,866,042.19           

สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น) :

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 264,927,665.35         167,571,068.53         71,662,196.20           3,027,355.37            

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา (5,209,882.52)            7,371,568.22            -                         -                         

สนิคา้คงเหลอื (25,860,165.81)          14,908,585.10           77,319,493.94           10,690,126.76           

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 59,312,141.82           42,927,978.26           245,042.43               (183,141.55)              

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (8,167,439.35)            52,350,505.33           1,407.19                  138,334.66               

หนี�สนิดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) :

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 247,861,174.43         (111,512,747.55)        (28,372,547.79)          5,987,931.78            

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา (8,738,026.65)            6,025,759.42            -                         -                         

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 17,545,586.87           (12,534,819.89)          (3,346,683.90)            (380,890.99)              

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น (53,375.00)                -                         -                         -                         

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานที�จา่ยจรงิ 24 (5,755,942.99)            (4,359,417.00)            (31,746,091.33)          (4,359,417.00)            

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,024,600,112.28       674,911,680.88         143,556,514.35         67,786,341.22           

จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (43,424,839.77)          (28,812,555.87)          (10,956,593.03)          (14,344,333.89)          

รบัคนืภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 26,681,105.66           -                         2,525,561.49            -                         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,007,856,378.17       646,099,125.01         135,125,482.81         53,442,007.33           
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง 62,595,936.86 (60,130,712.31) -                         -                         

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�นตดิภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น -                         (23,951,113.56)          -                         -                         

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น (1,915,512,124.02)      (818,858,520.58)        (1,813,904,322.64)      (605,800,000.00)        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น 2,450,057,280.82       476,016,751.93         2,311,585,564.37       323,476,502.44         

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 (587,271,144.00)        -                         (1,787,809,460.45)      (1,324,130,000.00)      

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 -                         -                         2,196,861,158.00       1,291,360,190.87       

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน (8,346,500.00)            (4,654,000.00)            (5,274,500.00)            (2,809,000.00)            

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 5,608,868.95            3,622,536.18            2,778,194.61            2,939,638.47            

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 5,893,869,651.85       1,070,150,000.00       -                         -                         

เงนิสดจา่ยซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                         -                         -                         (74,748,730.71)          

เงนิสดจา่ยซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (388,258,150.13)        -                         -                         -                         

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยถ์าวร 15 (482,594,150.93)        (821,353,087.38)        (26,403,521.32)          (9,581,440.77)            

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 15 47,800,301.88           32,217,691.73           296,261.68               3,986,525.05            

เงนิสดรบัจากการรบัคนืคา่ระบบสายสง่ไฟฟ้า 17 1,553,123.93            23,036,106.89           -                         -                         

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 16.2 (1,049,285.52)            -                         -                         -                         

เงนิมดัจาํจา่ยคา่หุน้ 12 (150,000,000.00)        -                         (150,000,000.00)        -                         

เจา้หนี�คา่หุน้เพิ�มขึ�น (27,337,872.74)          -                         -                         -                         

เงนิปันผลรบั -                         -                         449,999,980.00         -                         

ดอกเบี�ยรบั 1,620,808.85            1,819,985.56            48,070,717.95           111,788,398.90         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 4,902,736,745.80       (122,084,361.54)        1,226,200,072.20       (283,517,915.75)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิลดลง (106,162,626.84)        (137,218,481.27)        (10,973,041.75)          (40,205,826.77)          

เงนิสดรบัจากการออกตั �วแลกเงนิขายลด 6.2 และ 20 90,000,000.00           1,130,000,000.00       40,000,000.00           1,130,000,000.00       

เงนิสดจา่ยชาํระตั �วแลกเงนิขายลด 20 (360,000,000.00)        (1,320,000,000.00)      (310,000,000.00)        (1,320,000,000.00)      

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 23 843,794,810.00         991,700,000.00         -                         991,700,000.00         

เงนิสดจา่ยจากการไถถ่อนหุน้กู้ 23 (1,583,500,000.00)      (884,700,000.00)        (775,000,000.00)        (328,000,000.00)        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 57,200,000.00           85,000,000.00           180,200,000.00         470,989,693.19         

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 (57,200,000.00)          (85,000,000.00)          (180,200,000.00)        (470,989,693.19)        

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลอื�น (14,865,112.90)          -                         -                         -                         

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 159,804,613.78         937,322,919.73         -                         74,748,730.71           

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 (1,875,433,341.71)      (348,792,615.49)        (82,419,250.00)          (81,660,000.00)          

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื�น (26,649,029.59)          (517,578.41)              -                         -                         

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน 27 52,282,149.85           -                         52,282,149.85           -                         

เงนิปันผลจา่ย (333,904,654.21)        (92,743,657.82) (183,949,646.21)        (91,982,099.30)          

จา่ยดอกเบี�ย (256,848,236.93)        (289,582,547.86)        (91,715,059.20)          (104,393,965.20)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (3,411,481,428.55)      (14,531,961.12)          (1,361,774,847.31)      230,206,839.44         
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(เดิมชื�อ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2562

หมายเหตุ ปี 2563 (จดัประเภทใหม)่ ปี 2563 ปี 2562

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (151,032,775.90)        137,682,868.05         -                         -                         

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (265,200.00)              -                         -                         -                         

ส่วนเพิ�มจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,919,925.64)            -                         -                         -                         

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อย (87,145,799.46)          (299,076,015.11)        -                         -                         

สินทรพัยส์ทุธิที�ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (1,459,145,267.33)      (522,516,773.50)        -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) 798,602,727.09         (174,427,118.21)        (449,292.30)              130,931.02               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 7 151,072,960.59         325,500,078.80         4,512,329.45            4,381,398.43            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 7 949,675,687.68         151,072,960.59         4,063,037.15            4,512,329.45            

การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบักระแสเงินสดเพิ�มเติม

1. เงนิสดจา่ยในระหวา่งปี

ดอกเบี�ยจา่ยที�ถอืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ -                         9,667,496.74            -                         -                         

2. รายการที�มใิชเ่งนิสด

ลูกหนี�คา่ทรพัยส์นิ -                         -                         198,821,269.70         -                         

ซื�อสนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี� 15 37,594,689.84           66,118,494.25           104,000.00               8,319,180.00            

ประมาณการตน้ทุนการรื�อถอน 1,682,000.00            6,045,000.00            -                         -                         

3. จาํนวนที�ยงัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื�อที�อาจจะนํามาใช้

เพื�อกจิกรรมดาํเนินงานในอนาคต 1,029,808,494.76       1,606,051,838.28       246,673,039.02         437,777,620.98         

4. รายการลดลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิจากการขายเงนิลงทุน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (140,887,374.86)        (3,907,715.93)            -                         -                         

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั (25,428,657.58)          -                         -                         -                         

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื�น (30,650,271.42)          -                         -                         -                         

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ (109,809,958.69)        (391,968,206.30)        -                         -                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (474,110,169.60)        -                         -                         -                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (96,057,836.10)          (43,882,161.72)          -                         -                         

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (3,939,123,897.89)      (86,473,866.15)          -                         -                         

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ (304,340,438.46)        -                         -                         -                         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (28,800.88)                -                         -                         -                         

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น - สุทธิ (54,178,373.85)          -                         -                         -                         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 314,738,313.27         3,573,156.86            -                         -                         

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 18,085,776.03           -                         -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 19,782,043.95           -                         -                         -                         

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 762,086,399.25         142,019.74               -                         -                         

เงนิปันผลคา้งจา่ย 948.05                     -                         -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,361,596,424.19       -                         -                         -                         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,237,945,607.26       -                         -                         -                         

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 1,235,000.00            -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
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บริษทั อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดิมช่ือ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน จ ากดั เมื่อวนัที ่ 13 สงิหาคม 2536 
และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2536 โดยส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่51/29, 
51/61 ซอยวภิาวดรีงัสติ 66 (สยามสามคัค)ี ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร บรษิทัฯ 
ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื นติยสาร และบรรจุภณัฑ ์และลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน 

 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นชื่อจากเดมิ “บรษิทั 
โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” และจดทะเบยีนกบั
กระทรวงพาณชิยเ์มื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมประกอบธุรกจิหลกัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทีปั่จจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง
ขึน้อย่างต่อเนื่องสง่ผลใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวน ามาซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัได้
เฝ้าติดตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้ ฝ่าย
บรหิารจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 

 
2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน
งบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี 
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตีความและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชี และตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจดัท าและสง่งบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2562) 
เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ เรื่อง "ก าหนดรายการ
ย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ี
พ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
กลุ่มบรษิทั ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอยา่งอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

 งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และ
สว่นไดเ้สยีของบรษิทัร่วม ดงัต่อไปนี้ 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั :     

บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
  (เดมิชือ่ บรษิทั เวลิด ์พริน้ติ้ง แอนด ์แพค็เกจจิง้ จ ากดั) 

รบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื นิตยสาร 
และบรรจุภณัฑ ์

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
  (เดมิชือ่ บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 75.00 75.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย :     

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั (1) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และ   
เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ 

ไทย - 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในธุรกจิพฒันาโครงการพลงังานใน
ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิทั เอเพก็ซ์ เอน็เนอยี ่โซลชู ัน่ จ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 99.99 81.25 

บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์        
และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้โรงไฟฟ้า    
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 - 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย 99.99 - 

EP Group (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั (1) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย - 99.99 

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั (1) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย - 99.99 
บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั (1) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย - 99.99 
บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั (1) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ไทย - 48.39 
บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์        

และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้โรงไฟฟ้า    
จากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย - 99.99 

บรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั บ ารุงรกัษา และใหบ้รกิารรบัจา้งตดิตัง้
โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ไทย - 99.99 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

 การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 
รายชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 
 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ 
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น 100.00 98.00 

Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 100.00 98.00 
Kurihara Godo Kaisha (Jpn Co.) (1) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - 98.00 
AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (1) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - 98.00 
Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.) (2) พฒันาโครงการพลงังานในประเทศญีปุ่่ น ญีปุ่่ น - - 
EPVN W1 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ  

   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 
ฮ่องกง 100.00 100.00 

EPVN W2 (HK) Company Limited เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ  
   พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock 
Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม 65.625 - 

Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 99.80 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อม :     

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (3) เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ   
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม 

ไทย 52.40 50.00 

Huong Linh Reproduce Energy Development Joint 
Stock Company 

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ และลงทุนในธรุกจิ     
พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม 

เวยีดนาม 31.25 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 30.00 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock 
Company 

พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 27.00 - 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางตรงและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (4) ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 50.70 49.50 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทางอ้อมและบริษทัร่วมทางอ้อม :    

บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วม ไทย 40.96 40.00 

บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัร่วมทางอ้อม :     

Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company พฒันาโครงการพลงังานในประเทศเวยีดนาม เวยีดนาม 31.19 - 

(1) ในระหว่างปี 2563 ไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวแลว้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5 และ 
2.2.1.7.1 

(2) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่ง มอี านาจในการควบคุม ดงันัน้จงึถอืว่าบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัย่อย ตามค านิยามทีร่ะบุใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ในระหว่างปี 2563 ไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวทัง้จ านวน ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 2.2.1.7.2 

(3) กลุ่มบรษิทัไมม่อี านาจในการควบคุม เนื่องจากมตีวัแทนเป็นกรรมการเพยีง 2 ท่าน จากจ านวน 4 ท่าน และเป็นกรรมการผูม้อี านาจร่วม
ลงนามผกูพนับรษิทัเพยีง 1 ท่าน จากจ านวน 2 ท่าน 

(4) กลุ่มบรษิทัไมม่อี านาจในการควบคุม เนื่องจากกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มบรษิทัมตีวัแทน
เป็นกรรมการผูม้อี านาจเพยีง 1 ใน 3 ของกรรมการทีม่อี านาจอนุมตั ิ
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

ปี 2563 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั “EPPCO” 

2.2.1.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ EPPCO ครัง้ที ่ 3/2563 เมือ่วนัที ่ 2 กรกฎาคม 2563 มมีตอินุมตัใิห ้ EPPCO 
เปลีย่นชือ่จากเดมิ “บรษิทั เวลิด ์พริน้ติง้ แอนด ์แพค็เกจจิง้ จ ากดั” เป็น “บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั” และจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2563 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

2.2.1.2 สบืเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.1.2.1 ให ้Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) จ าหน่ายเงนิลงทุนของ Kurihara Godo Kaisha 
(Jpn Co.) (“GK1”) และ AE Power Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK2”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนใน
บรษิทัดงักล่าว เป็นจ านวนเงนิ 50 ลา้นเยน และ 30 ลา้นเยน ตามล าดบั ใหก้บั EP Group (HK) Co., Ltd. (“EP-HK”) 
ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดแลว้เมื่อวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 

2.2.1.2.2 ให ้EP-HK เขา้ซือ้หุน้ของ AEKK เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 50 หุน้ เป็นจ านวนเงนิ 0.50 ลา้นเยน ภายหลงัการ
ซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 98 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 
ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดแลว้เมื่อวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2563 

2.2.1.3 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของ ETP ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2563 มมีตอินุมตัใิห ้ETP เปลีย่นชื่อจากเดมิ 
“บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทั อเีทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)” และจดทะเบยีน
กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่13 เมษายน 2563 

2.2.1.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.1.4.1 ให ้ETP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอป็โก ้เอน็จเินียริง่ จ ากดั (“EPCO-EE”) จาก บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั (“RPV”)  
จ านวน 199,980 หุน้ ในราคาหุน้ละ 11.50 บาท เป็นจ านวนเงนิ 2.30 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนและรบัโอนหุน้แลว้ เมื่อ
วนัที ่30 มถุินายน 2563 

2.2.1.4.2 ให ้ETP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั (“EPCO-G”) จาก RPV จ านวน 9,999,997 หุน้  
ในราคาหุน้ละ 10.20 บาท เป็นจ านวนเงนิ 102 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน
ในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนและไดร้บัโอนหุน้แลว้ เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2563 

2.2.1.4.3 ให ้ ETP เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอเพก็ซ ์ เอน็เนอยี ่ โซลชูัน่ จ ากดั (“APEX”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 
4,754,398 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.8265 บาท เป็นจ านวนเงนิ 80 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ใน
บรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 81.25 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ ETP ไดจ้่าย
ช าระค่าหุน้จ านวน 40 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2563 และสว่นทีเ่หลอือกี 40 ลา้นบาท จ่ายช าระเมื่อวนัที ่30 
กนัยายน 2563 โดยการซือ้หุน้ดงักล่าว สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มในบรษิทัดงัต่อไปนี้ เปลีย่นแปลงไปดงันี้ 

-  บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั (“TAC”) เพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 50 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 52.40 ของทุนจดทะเบยีน 
- บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั (“PPTC”) เพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 49.50 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.70 ของทุนจดทะเบยีน 
- บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั (“SSUT”) เพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 40 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.96 ของทุนจดทะเบยีน 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

 ทัง้นี้ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ APEX ขา้งตน้ ETP ยงัคงมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิพเิศษเพิม่โดยจะช าระหลงัจาก
ขอ้พพิาทสิน้สดุลง ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 40.2 ซึง่เกดิจากการเรยีกรอ้งความเสยีหายของ
บรษิทัสองแห่งจาก SSUT และ PPTC จ านวนเงนิพเิศษทีต่อ้งจ่ายช าระขึน้อยู่กบัสดัสว่นมลูค่าความเสยีหายทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญา ทัง้นี้เงนิพเิศษดงักล่าวสงูสดุไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 

2.2.1.4.4 ให ้EPVN W1 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W1”) เขา้ซือ้หุน้ของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint 
Stock Company (“HLF”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 1.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตาม
สญัญา 4.80 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อให้
ไดม้าซึง่เงนิลงทุนใน Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (“HL3”) โดย HLF ถอืหุน้ใน HL3 คดิเป็น
รอ้ยละ 99.80 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว  

2.2.1.4.5  ให ้EPVN W1 เขา้ซือ้หุน้ของ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company (“HLR”) จาก
ผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 1.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 4.80 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 
คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนใน Huong Linh 
4 Wind Power Joint Stock Company (“HL4”) โดย HLR ถอืหุน้ใน HL4 คดิเป็นรอ้ยละ 99.80 ของทุนจดทะเบยีน
ในบรษิทัดงักล่าว  

  โดยวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ในการเขา้ซือ้หุน้ทัง้ 2 บรษิทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.4.4 และ 
2.2.1.4.5 แบง่ออกเป็น 5 ช่วงดงันี้ 

1) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้โครงการละ 1.50 ลา้น 
ดอลล่ารส์หรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.25 ของทนุจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายช าระและ
รบัโอนหุน้ของทัง้สองโครงการแลว้เมื่อวนัที ่22 มถุินายน 2563 

2) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้โครงการละ 1.65 ลา้น 
ดอลล่ารส์หรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34.375 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W1 ไดจ้่ายช าระ
และรบัโอนหุน้ของโครงการ HLF แลว้เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2563 และไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้ของโครงการ 
HLR แลว้เมื่อวนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564 

3) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้โครงการละ 1.65 ลา้น 
ดอลล่ารส์หรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.375 ของทนุจดทะเบยีน  

4) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15 ของทนุ
จดทะเบยีน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 การซือ้หุน้ใน HLF ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.4.4 EPVNW1 ไดป้ฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้แลว้ ภายหลงัจากการจา่ยช าระค่าหุน้ดงักล่าว สดัสว่นการถอืหุน้
ใน HLF คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.625 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และมผีลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้ม
ใน HL3 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.494 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และการซือ้หุน้ใน HLR ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.4.5 EPVNW1 ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้แลว้ ภายหลงั
จากการจ่ายช าระค่าหุน้มผีลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน HLR คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.25 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทั
ดงักล่าว และมสีดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มใน HL4 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.19 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.1.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทของ ETP ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 มมีติอนุมตัิให้ ETP ด าเนินการ
ขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 99.99 ของ RPV รวมถงึด าเนินการใดๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยขายหุน้ RPV ของตน รวมทัง้สิน้
รอ้ยละ 100 ใหแ้ก่บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) (“BCPG”) มูลค่าตามสญัญา 871 ลา้นบาท โดยมบีรษิทั อสีเทอรน์ 
พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) เป็นผู้ค ้าประกนั ส าหรบัการรบัโอนหุ้นของ RPV ที่ซื้อขายนัน้ BCPG ได้
จดัตัง้บรษิทั บเีอสอ ีเพาเวอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“BSE”) เป็นบรษิทัย่อยแห่งใหม่ โดย BCPG จะถอืหุน้
รอ้ยละ 100 ในบรษิทัดงักล่าว และ BSE จะช าระเงนิค่าซือ้ขายหุน้และเขา้ถอืหุน้ใน RPV เมื่อครบเงื่อนไขบงัคบัทัง้หมด
ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง ETP, BCPG และ EP ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ส าเรจ็ลงแลว้ เพื่อเป็นผูร้บัโอนหุน้ 
RPV ทีซ่ือ้ขายทัง้หมด ทัง้นี้ RPV ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดในบรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั (“JKR”) และ
บรษิทั อะควาตสิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั (“AQU”) และ AQU ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดในบรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั 
(“LOP”) และบรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั (“PS”) 

 เงื่อนไขในการรบัช าระเงนิค่าหุน้ตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 3 งวด ดงัต่อไปนี้ 

งวดแรก : 601 ลา้นบาท รบัช าระในวนัทีโ่อนหุน้ของ RPV ใหแ้ก่ BSE เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ETP ไดร้บัช าระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2563   

งวดทีส่อง : 120 ลา้นบาท และไดม้กีารปรบัราคาตามวธิกีารทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้เพิม่อกี 29.35 ลา้นบาท รวม
เป็น 149.35 ลา้นบาท ซึง่ ETP ไดร้บัช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2563 

งวดสดุทา้ย : 150 ลา้นบาท โดยจะรบัช าระ ณ วนัที ่17 ตุลาคม 2565 ในกรณีทีก่ารต่อระยะเวลาของสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าของ RPV และ JKR ทีท่ ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคไม่ไดถู้กยกเลกิ ดว้ยเหตุเกดิจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ดงักล่าวครบอายุสญัญา หรอื ณ วนัที ่ BCPG โอนหุน้ RPV ทีซ่ือ้ขายดงักล่าวใหแ้กบุ่คคลภายนอกใดๆ ทีไ่มใ่ช่
บรษิทัย่อยของ BCPG (แลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน) ทัง้นี้วนัทีร่บัช าระเงนิงวดสดุทา้ย เป็นวนัทีเ่ริม่ตน้สญัญาปีที ่11 
โดยนบัจากวนัที ่ COD ของสญัญาซือ้ขายไฟของ RPV และ JKR โดยหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
ทาง ETP จะไม่ไดร้บัช าระเงนิครบถว้นในงวดสดุทา้ย ETP ไดบ้นัทกึเงนิงวดสดุทา้ยทีจ่ะไดร้บัไวใ้นบญัช ี “ลกูหนี้
จากการขายเงนิลงทุน” 

ทัง้นี้หลงัจากทีป่รบัราคาของการรบัช าระงวดที ่2 เพิม่ขึน้ตามวธิกีารทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้ มลูค่าซือ้ขายรวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 900.35 ลา้นบาท 

2.2.1.6 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่6/2563 เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.1.6.1 ให ้EPVN W2 (HK) Co., Ltd. (“EPVN W2”) เขา้ซือ้หุน้ของ Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock 
Company (“MN”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 2.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 
8.75 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัทีธุ่รกรรม
เสรจ็สมบรูณ์ในการเขา้ซือ้หุน้ในบรษิทัดงักล่าว แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี้ 

1)  เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.87 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2563 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.75 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2563   

3) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.63 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 

4) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 3.06 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบยีน 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.44 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่ 2 เสรจ็สิน้แลว้ ภายหลงัจากการจ่าย
ช าระค่าหุน้ดงักล่าว สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน MN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

2.2.1.6.2 ให ้EPVN W2 เขา้ซือ้หุน้ของ Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (“TN”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 
จ านวน 2.25 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.01 ลา้นดงเวยีดนาม มลูค่าตามสญัญา 7.88 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั คดิเป็น
สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดยวนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ในการเขา้ซือ้หุน้ใน
บรษิทัดงักล่าว แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดงันี้ 

1) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่1 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.79 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2563   

2) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่2 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 1.58 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2563   

3) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่3 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.36 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27 ของทุนจดทะเบยีน โดย EPVN W2 ไดจ้่ายช าระและรบัโอนหุน้
แลว้ เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 

4) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัตามสญัญาระยะที ่4 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 2.76 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.50 ของทุนจดทะเบยีน 

5) เมื่อปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่5 เสรจ็สิน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ายเงนิค่าหุน้จ านวน 0.39 ลา้นดอลล่าร์
สหรฐั และไดร้บัหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.50 ของทุนจดทะเบยีน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้บงัคบัของสญัญาระยะที ่ 2 เสรจ็สิน้แลว้ ภายหลงัจากการจ่าย
ช าระค่าหุน้ดงักล่าว สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน TN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.1.7 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่9/2563 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2563 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

2.2.1.7.1 ให ้EP-HK จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดของ GK1 และ GK2 ใหแ้ก ่Kurihara Taiyoukouhatsuden Godo Kaisha 
(Jpn Co.) มลูค่าตามสญัญา 12,000 ลา้นเยน ทัง้นี้ราคาดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัการปรบัราคาตามวธิกีารทีร่ะบใุนสญัญา
ซือ้ขายหุน้ โดยม ีETP เป็นผูค้ ้าประกนั 

ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวน เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2563 ภายหลงัจากการปรบัราคาตามวธิกีาร
ทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้ EP-HK ตอ้งจ่ายคนืแก่ผูซ้ือ้จ านวน 31.23 ลา้นเยน โดยจ่ายช าระแลว้เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 
2563 

2.2.1.7.2 ใหบ้รษิทั เอป็โก ้เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (“EPCOE”) จ าหน่ายเงนิลงทุนใน Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) (“GK3”) 
ใหแ้ก ่Japan Infra No.5 Godo Kaisha (Jpn Co.) มลูค่าตามสญัญา 1,769.69 ลา้นเยน โดยม ีETP เป็นผูค้ ้าประกนั 
เงื่อนไขในการรบัช าระตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 2 งวด ดงัต่อไปนี้ 

งวดแรก : 90 ลา้นเยน ไดร้บัช าระแลว้ในวนัทีล่งนามในสญัญาซือ้ขาย (วนัที ่15 ตุลาคม 2563) 

งวดสดุทา้ย : 1,679.69 ลา้นเยน ไดร้บัช าระแลว้ในวนัที ่26 ตุลาคม 2563 

กลุ่มบรษิทัมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 
รวมทัง้สิน้จ านวน 1,567.17 ลา้นบาท 

ปี 2562 

บริษทัฯ 

2.2.1.8  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้สามญั
ของ EPPCO เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 7,499,998 หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท เป็นจ านวนเงนิ 72.34 
ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 84.50 เป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 99.49 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระค่าหุน้แลว้ทัง้จ านวน เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2562 

2.2.1.9 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้สามญั
ของ EPPCO เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิอกีจ านวน 250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.645 บาท เป็นจ านวนเงนิ 2.41 
ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 99.49 เป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระค่าหุน้แลว้ทัง้จ านวนเมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2562 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

2.2.1.10 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562 มมีตอินุมตัใิห ้ETP จดัตัง้ EP-HK 
เป็นบรษิทัย่อยในประเทศฮ่องกง เพือ่จดัโครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ โดย ETP ถอืหุน้จ านวน 
100 หุน้ ราคาหุน้ละ 1 ดอลล่ารฮ์่องกง สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว 
ทัง้นี้ ETP ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

2.2.1.11 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่5 มถุินายน 2562 มมีตอินุมตัใิห ้RPV ซือ้หุน้ของ 
EPCO-EE จาก ETP และผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 199,980 หุน้ ในราคาหุน้ละ 11 บาท เป็นจ านวนเงนิ 2.20 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหมใ่หเ้กดิ
ความชดัเจนในการด าเนินธุรกจิ ทัง้นี้ RPV ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2562 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.1.12 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตั ิดงันี้ 

2.2.1.12.1 ให ้ETP ขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดของ บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“SPM-TH”) ใหแ้ก่บรษิทั บจี ี คอนเทนเนอร ์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) (“BGC”) มลูค่าตามสญัญาประมาณ 1,259 
ลา้นบาท ทัง้นี้ SPM-TH ถอืหุน้จ านวนรอ้ยละ 67 ของหุน้ทัง้หมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 
(“PKS”) โดย PKS ประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม จ านวน 
2 โครงการ 

มลูค่าของหุน้ SPM-TH ตามสญัญาการซือ้ขายหุน้ ระหว่าง ETP และ BGC ลงวนัที ่6 กนัยายน 2562 ประมาณ 
1,259 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

เงนิคา่หุน้สามญัจ านวนรอ้ยละ 100 ของ SPM-TH  526.75 ลา้นบาท 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัคงคา้งเพือ่ PKS 732.25 ลา้นบาท 
     รวม  1,259.00 ลา้นบาท 

เงื่อนไขในการรบัช าระเงนิค่าหุน้ตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุน แบง่เป็น 3 งวด ดงัต่อไปนี้ 

งวดแรก : 125.90 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของมลูค่าสิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป โดยจ่ายช าระ
ในวนัทีเ่ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้และหนี้ 

งวดทีส่อง : 1,133.10 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 90 ของมลูค่าสิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป โดยจ่าย
ช าระในวนัทีโ่อนหุน้ SPM-TH ใหแ้ก่ BGC เรยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรกต็าม เน่ืองดว้ยผูร้บัเหมาก่อสรา้งของโครงการ
ทัง้ 2 โครงการยงัคงมงีานก่อสรา้งและซ่อมแซมบางสว่นไมแ่ลว้เสรจ็ (โดยงานในสว่นดงักล่าวไมไ่ด้มผีลกระทบต่อ
การผลติและขายพลงังานไฟฟ้าของโครงการ) ETP และ BGC จงึตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงงวดการช าระเงนิตามสญัญา
ซือ้ขายหุน้และหนี้ โดยใหก้นัเงนิประมาณรอ้ยละ 15 ของราคาซือ้ขายหุน้และหนี้ จนกว่าบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
ของโครงการทัง้ 2 โครงการ จะด าเนินการก่อสรา้งและซ่อมแซมบางสว่นแลว้เสรจ็ คดิเป็นจ านวนเงนิ 188.85 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2562 ETP ไดโ้อนหุน้และหนี้ใหแ้ก่ BGC โดย ETP ไดร้บัเงนิค่าขายหุน้และหนี้แลว้ทัง้สิน้ 
1,070 ลา้นบาท 

งวดสดุทา้ย : เป็นการปรบัปรุงมลูค่าสิง่ตอบแทนของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป โดยการปรบัปรุงมลูค่าสิง่ตอบแทนของ
สนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป โดยเพิม่ขึน้จากรายการเงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยล่วงหน้า (หากม)ี ลดลงจากรายการเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้จากการด าเนินงาน
อื่นๆ ทีค่งเหลอืใน SPM-TH ณ วนัทีธุ่รกรรมเสรจ็สมบรูณ์ โดย BGC จะช าระเงนิงวดสดุทา้ยใหแ้ก่ ETP ภายใน 3 
วนัท าการ หลงัจากที ่

-   BGC และ ETP สามารถตกลงเรื่องการตรวจสอบงบการเงนิรวมของ SPM-TH และ PKS (Special Audit) 
-   วนัทีว่ศิกรทีป่รกึษา (Owner’s Engineer) ยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไดด้ าเนินการก่อสรา้งและซ่อมแซม

ตามทีต่กลงกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้หลงัจากทีป่รบัราคาของการช าระงวดสดุทา้ย ตามวธิกีารทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้ มลูค่าการซือ้ขายรวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 1,390.60 ลา้นบาท ซึง่ ETP ไดร้บัช าระค่าหุน้งวดสดุทา้ยจ านวนเงนิ 131.60 ลา้นบาทแลว้ 

ในการซือ้ขายหุน้ดงักล่าว บรษิทัย่อยมผีลก าไรจากการขายเงนิลงทุนสทุธจิากคา่ใชจ้่ายจ านวน 576.76 ลา้นบาท 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.1 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ (ต่อ) 

2.2.1.12.2 ให ้EP-HK ซือ้หุน้ของ AEKK จ านวน 2,450 หุน้ จาก SPM-TH เป็นจ านวนเงนิ 181.50 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้
คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหม่ก่อนการขายหุน้ SPM-TH 
ทัง้นี้ EP-HK ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดแลว้เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

2.2.1.12.3 ให ้EP-HK จดัตัง้ EPVN W1 และ EPVN W2 เป็นบรษิทัย่อยในประเทศฮ่องกง เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ใน
บรษิทัย่อยในต่างประเทศ และเพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกจิในอนาคต โดย EP-HK ถอืหุน้บรษิทัละ 100 หุน้ 
ราคาหุน้ละ 1 ดอลล่ารฮ์่องกง สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ 
EP-HK ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ทัง้สองบรษิทัทัง้จ านวนแลว้ เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

2.2.2 บรษิทัย่อย หมายถงึ กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไป
แลว้กลุ่มบรษิทัจะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่ง 

2.2.3 บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างมนียัส าคญั โดยมอี านาจเขา้ไปมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
นโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานแต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะควบคมุนโยบายดงักล่าว การมอีทิธพิลอย่างมนียัส าคญั
ถกูสนันิษฐานว่ามอียู่เมื่อกลุ่มบรษิทัมอี านาจในการออกเสยีงในกจิการอื่นในอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 20 ถงึรอ้ยละ 50 

2.2.4 งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุม
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

2.2.5 กลุ่มบรษิทัจดัท างบการเงนิรวมโดยบนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเงนิลงทุนเมื่อ
เริม่แรกดว้ยราคาทุน และบนัทกึสว่นแบ่งก าไรหรอืขาดทุนและการเปลีย่นแปลงในสว่นไดเ้สยีของบรษิทัร่วมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัจนถงึวนัทีก่ารมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัสิน้สดุลง 

2.2.6 กลุ่มบรษิทัควบคมุกจิการเมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บั
การลงทุน และมคีวามสามารถท าใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการควบคมุ ใน
การประเมนิว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถงึการมอียู่และผลกระทบจากสทิธใิน
การออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจบุนัรวมถงึสทิธใินการออก
เสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่กจิการอื่นถอือยู่ดว้ย 

วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบั
การโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

2.2.7 เมื่อมกีารสญูเสยีอ านาจควบคมุ กลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในบรษิทัย่อย สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุมและสว่นประกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการสญูเสยี 
อ านาจควบคมุในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยู่ใหว้ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคมุ และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีหรอืเป็น
สนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.8 สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ คอื สว่นของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยสว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยี
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนรวม และ
แสดงในสว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าจาก
ผูถู้กซือ้ 

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัทีไ่ม่ท าใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีการควบคุมจะบนัทกึบญัชโีดย
ถอืเป็นรายการในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

2.2.9 ผลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงนิลงทุนตามสดัสว่นของบรษิทัย่อย
ทีเ่ปลีย่นแปลงกบัมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัย่อย ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัย่อย โดยผล
ขาดทุนดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงนิภายใต้สว่นของผูถ้อืหุน้และตดัจ าหน่ายเมื่อมกีารขายเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยนัน้ 

2.2.10  กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชสี าหรบัการรวมธรุกจิตามวธิซีือ้ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 

ในการรวมธุรกจิทีด่ าเนนิการส าเรจ็จากการทยอยซือ้ กลุ่มบรษิทัตอ้งวดัมลูคา่สว่นไดเ้สยีของเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัถอื
อยู่ในผูถู้กซือ้ก่อนการรวมธุรกจิใหม่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้และรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในก าไรหรอื
ขาดทุน มลูคา่ของสว่นไดเ้สยีในผูถู้กซือ้ก่อนการรวมธุรกจิทีเ่คยรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่
เป็นก าไรหรอืขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดยีวกนัเสมอืนว่าไดข้ายเงนิลงทุนดงักล่าวออกไป 

2.2.10.1 ค่าความนยิม ถูกวดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่รวมถงึการรบัรูจ้ านวน
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุในผูถู้กซือ้ หกัดว้ยมลูค่าสทุธ ิ (มลูค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า และ
หนี้สนิทีร่บัมาซึง่วดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุธิรรมรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัที 

2.2.10.2 หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซือ้จากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้มือ่หนี้สนินัน้เป็นหนี้สนิ ณ ปัจจบุนั และเป็นหนี้สนิที่
เกดิขึน้จากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถวดัมลูค่ายตุธิรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

2.2.10.3 ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ของกลุ่มบรษิทัทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียม วชิาชพี และค่าทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ 

2.2.10.4 หากการบนัทกึบญัชเีมื่อเริม่แรกส าหรบัการรวมธุรกจิไม่เสรจ็สมบรูณ์ภายในวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีก่ารรวมธุรกจิ 
เกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งขอ้มูลทางบญัชยีงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการ
ดงักล่าวจะถูกปรบัปรุง หรอืรบัรูส้นิทรพัย ์หรอืหนี้สนิเพิม่เตมิในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื่อสะทอ้น
ผลของขอ้มูลเพิม่เตมิทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์แวดลอ้มทีม่อียู่ ณ วนัทีซ่ือ้ ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวมผีล
ต่อการวดัมลูค่าของจ านวนต่างๆ ทีเ่คยรบัรูไ้ว ้ณ วนัทีซ่ือ้ 

2.2.11 งบการเงนิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่  

2.2.12  งบการเงนิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญัเช่นเดยีวกนักบับรษิทัใหญ่ ส าหรบั
รายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 
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2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

2.2.13 งบการเงนิของหน่วยงานในต่างประเทศ จดัท าขึน้โดยใชส้กุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการ ในกรณีทีส่กุลเงนิ
ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานไม่ใช่สกุลเงนิบาท งบการเงนิเหล่านัน้จะถูกแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่
รายงานส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิ และใช้อตัราแลกเปลีย่นซื้อขายถวัเฉลีย่ ณ วนัที่เกดิรายการส าหรบัรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่าย ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ” ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
และแสดงจ านวนสะสมภายใต้หวัขอ้องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ และเมื่อมกีารจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนัน้ 
ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทัง้หมดดงักล่าว ถอืเป็นส่วนหนึ่งของรายการก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย
หน่วยงานต่างประเทศนัน้ 

2.2.14 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิทั รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญัของกลุ่มบรษิทั ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้  

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงนิลงทุนเท่าทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่นไดเ้สยี
ในกจิการทีถู่กลงทุนนัน้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิถูกตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ แต่เท่าที่
เมื่อไม่มหีลกัฐานการดอ้ยค่าเกดิขึน้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 

3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐาน
การบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม ่(ฉบบัปรบัปรุง 2562) 
และออกใหม่จ านวนหลายฉบบัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานดงักล่าว ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศัพท ์การตีความ และการให้แนวปฏบิตัิทางการบญัชี กบัผูใ้ช้
มาตรฐานและการอธบิายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกต็าม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก ่

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7  (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9  (ปรบัปรุง 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื่องมอื
ทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกี่ยวกบัวธิกีารค านวนการด้อยค่าของ
เครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนั
ความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

การน ามาตรฐานกลุ่มนี้มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทัจากรายการดงัต่อไปนี้ 

- การรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ต่อสนิทรพัยท์างการเงนิโดยไม่จ าเป็นต้องรอใหเ้หตุการณ์ทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน กลุ่มบรษิทัจะใช้
วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลูกหนี้การคา้ โดยผู้บรหิาร
ของกลุ่มบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติขา้งต้นไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัให้
มกีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

- การรบัรูร้ายการตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการตราสารอนุพนัธเ์มื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้
ท าสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การเปลีย่นแปลงในมูลค่า
ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะถูกรบัรูผ้่านก าไรหรือขาดทุน โดยผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการรบัรู้
รายการตราสารอนุพนัธข์า้งตน้ มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัมกีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
(ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4) 

- การรบัรูร้ายการเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัทีม่อีตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าอตัราตลาดดว้ยการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสดรบัในอนาคตตลอดระยะเวลาของเงนิ
ใหกู้ต้ามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัถอืว่าสว่นต่างระหว่างเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั
และมลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้เ้ป็นเงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว กลุ่มบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการรบัรู้
รายการเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัใหม้กีารปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตคีวาม
มาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิส าหรบัสญัญาเช่าทุกรายการทีม่รีะยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูค่าต ่า 

อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยปรบัปรงุ
กบังบการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ ผลสะสมจากการ
น ามาตรฐานใหมม่าถอืปฏบิตัไิดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึง่ไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2562) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2562) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่3  (ปรบัปรุง 2562)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2562) การร่วมการงาน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่23 ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีงนิได้
ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิ
ก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน (การแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ 
หรอืการจา่ยช าระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารบญัชสี าหรบักรณีทีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ โดยเมื่อการเปลีย่นแปลงโครงการได้
เกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ในการค านวณตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนัและดอกเบีย้สทุธสิ าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลา
รายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขทีเ่กดิ
จากเงนิทีกู่ม้าโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพรอ้มใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่ม้าโดยเฉพาะ
ดงักล่าว กลุ่มบรษิทัตอ้งน ามารวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (สว่นไดเ้สยีระยะยาวในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีระยะยาวในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ซึง่โดยเน้ือหาแลว้
ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสทุธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ แต่ไม่ไดน้ าวธิสีว่นไดเ้สยีมาถอืปฏบิตั ิกลุ่มบรษิทั
จะต้องถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ก่อนรบัรูก้ารปันส่วนผลขาดทุน
และการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อกจิการไดม้า
ซึง่การควบคมุของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั ทีถ่อืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซือ้ สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่
ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูค่าใหม ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อกจิการ
ไดม้าซึง่การควบคุมรว่มของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้าจะตอ้งไมว่ดัมลูค่าใหม่ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้ไดอ้ธบิาย
วธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษีเงนิได้
ในงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิไดใ้นเรื่องดงัต่อไปนี้ 

- กลุ่มบรษิทัตอ้งสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษทีีม่คีวามไม่แน่นอน และมคีวามรูเ้กีย่วกบั
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้น โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากกลุ่มบรษิทัสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีห่น่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบัวธิกีารทางภาษทีีม่คีวาม
ไม่แน่นอน กลุ่มบรษิทัตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มบรษิทัตอ้งประเมนิการใชด้ลุยพนิิจหรอืประมาณการใหม ่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทีเ่คยอา้งองิในการใช้
ดุลยพนิจิหรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิจิหรอืประมาณการ 

3.2 แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวชิาชพีบญัช ี ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิ
ทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบั และเพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนช่วงเวลาทีย่งัมคีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 และมผีลบงัคบัใชส้ าหรบั
การจดัท างบการเงนิของกจิการทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่ 1 มกราคม 2563 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบรษิทัเลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชดีงัต่อไปนี้ 

- เลอืกทีจ่ะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 เรื่อง 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.3 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนัสภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชก้รอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการ
บญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีทีป่รบัปรุงใหม ่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563) และออกใหม ่จ านวนหลายฉบบั ซึง่ไดป้ระกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาแลว้ ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2564 
กลุ่มบรษิทัยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทั
เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนินี้ในปีทีน่ ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ อย่างไรกต็ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการ
ส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

กรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การปรบัปรุงการอา้งองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เตมิหลกัการใหมแ่ละแนวปฏบิตัใินเรื่อง
ต่อไปนี้ 

- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกจิการทีเ่สนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืสว่นของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึง่
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดแูลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรือ่ง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัช ี
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรื่อง 
นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ ”ความมสีาระส าคญั” 
โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการน าความมี
สาระส าคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ให้ค านิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ง
ก าหนดใหก้ารไดม้าซึง่ธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อยซึง่เมื่อน ามารวมกนั
มสี่วนอย่างมนีัยส าคญัท าให้เกดิความสามารถในการสร้างผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยให้
ความสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลกูคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ระหวา่งปี (ต่อ) 

3.3 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่ 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ ปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เช่น อตัราดอกเบีย้
อา้งองิทีก่ าหนดจากธุรกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงไดก้ าหนดใหก้จิการ
ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใดๆ นัน้ 

ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทั อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชนีี้ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตัิ 

3.4 การน ามาตรฐานการบญัชใีหมม่าถอืปฏบิตักิ่อนถงึวนัมผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

กลุ่มบรษิทัไดน้ าค านยิามของค าว่าธุรกจิ และทางเลอืกการทดสอบการกระจุกตวัของมลูค่ายุตธิรรม เพื่อประเมนิอยา่ง
ง่ายว่ากลุ่มของกจิกรรมและสนิทรพัยท์ีซ่ือ้มานัน้ไมใ่ชธุ่รกจิหรอืไม่ ในการพจิารณาซือ้เงนิลงทุน 
 

4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 

ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 กลุ่มบรษิทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทาง
การเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัใินระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบรษิทัไดเ้ลอืก
ปรบัผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวกบังบการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปี
ก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่านี้มาถอืปฏบิตั ิแสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธ.ค. 62 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

กลุ่มเครื่องมอื 
ทางการเงนิ 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่16 1 ม.ค. 63 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สนิทรพัย ์:     
    สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
        เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 3,992,398,356.11 (199,845,916.34) - 3,792,552,439.77 
        ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 5,118,977,049.09 - (1,235,000.00) 5,117,742,049.09 
        สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 44,334,780.00 44,334,780.00 
        สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 116,704,740.05 - (327,000.00) 116,377,740.05 
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4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธ.ค. 62 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

กลุ่มเครื่องมอื 
ทางการเงนิ 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่16 1 ม.ค. 63 

งบแสดงฐานะการเงิน     

หนี้สนิ :     
    หนี้สนิหมุนเวยีน     

สว่นของหนี้สนิทีค่รบก าหนดจ่ายช าระภายในหนึ่งปี    
            หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 1,166,714.00 1,166,714.00 
    หนี้สนิไมห่มุนเวยีน     
        หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 42,493,532.00 42,493,532.00 
        หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 34,828,920.25 (5,334,920.14) - 29,494,000.11 
        หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 53,338,240.09 - 53,338,240.09 
        หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 7,280,000.00 - (887,466.00) 6,392,534.00 

สว่นของผูถ้อืหุน้ :     
    ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,096,796,922.56 (47,629,402.73) - 1,049,167,519.83 
    องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 621,123,147.02 (195,392,574.78) - 425,730,572.24 
    สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 597,869,918.41 (4,827,258.78) - 593,042,659.63 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธ.ค. 62 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ

กลุ่มเครื่องมอื 
ทางการเงนิ 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่16 1 ม.ค. 63 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สนิทรพัย ์:     
    สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
        สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7,880,155.22 4,892,667.69 - 12,772,822.91 

หนี้สนิ :     
    หนี้สนิไมห่มุนเวยีน     
        หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 24,463,338.44 - 24,463,338.44 

สว่นของผูถ้อืหุน้ :     
    ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 201,441,903.61 (19,570,670.75) - 181,871,232.86 
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4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

เครือ่งมือทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า : 

ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และมลูค่าตามบญัชเีดมิ แสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 

 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 
มลูค่าตามบญัชเีดมิ 

มลูค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน 

 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 151,072,960.59 - 151,072,960.59 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 178,210,558.64 - 178,210,558.64 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 625,980,986.15 625,980,986.15 - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 371,753,578.35 - 371,753,578.35 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 6,107,988.99 - 6,107,988.99 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 350,075.00 350,075.00 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม 9,371,018.65 - 9,371,018.65 
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 5,301,450.11  - 5,301,450.11 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 180,969,613.81 - 180,969,613.81 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000,000.00 - 270,000,000.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ 180,067,757.23 - 180,067,757.23 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 13,855,641.24 - 13,855,641.24 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ 79,939,737.25 - 79,939,737.25 
เจา้หน้ีคา่หุน้ 27,485,114.74 - 27,485,114.74 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,317,524,344.63 - 3,317,524,344.63 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - ไม่หมุนเวยีน 3,938,723.70 - 3,938,723.70 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอืน่ 26,649,029.59 - 26,649,029.59 
หุน้กู ้ 3,284,400,000.00 - 3,284,400,000.00 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 53,338,240.09 53,338,240.09 - 
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4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 
การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 
มลูคา่ตามบญัชเีดมิ 

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไร
หรอืขาดทุน 

 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,512,329.45 - 4,512,329.45 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 534,069,846.15 - 534,069,846.15 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 131,896,058.71 - 131,896,058.71 
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 4,139,347.82 - 4,139,347.82 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,383,200,788.76 - 1,383,200,788.76 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 350,075.00 350,075.00 - 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15,757,746.28 - 15,757,746.28 
ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000,000.00 - 270,000,000.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ 45,645,439.07 - 45,645,439.07 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 426,236,730.71 - 426,236,730.71 
หุน้กู ้ 1,479,100,000.00 - 1,479,100,000.00 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 24,463,338.44 24,463,338.44 - 

 

สญัญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก กลุ่มบรษิทัรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบั
สญัญาเช่าทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของเงนิจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีเ่หลอือยู่คดิลด
ดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 โดยอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ตามนยัของสญัญาเช่าทีก่ลุ่ม
บรษิทัน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอืรอ้ยละ 3.45 - 7.68 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 74,270,225.00 
หกั สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  (674,000.00) 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (29,935,979.00) 
รวม 43,660,246.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน 
    ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 43,660,246.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 43,660,246.00 

ประกอบดว้ย  
หนี้สนิตามสญัญาเช่าหมุนเวยีน 1,166,714.00 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 42,493,532.00 
รวม 43,660,246.00 
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4. ผลกระทบจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

ทีด่นิ 27,986,691.00 
หลงัคาบนอาคาร 16,348,089.00 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 44,334,780.00 

 
5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูค่า
ขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน และมี
นโยบายการบญัชใีหม่ส าหรบัปี 2563 เนื่องจากการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงใหม่และออกใหม่ มาถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

- สญัญาเช่า 

- เครื่องมอืทางการเงนิ 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายบญัชใีหม่ทีก่ลุ่มบรษิทัถอืปฏบิตัไิดแ้สดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.9 และ 
5.25 ตามล าดบั 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  

รายไดร้บัรูเ้มื่อลกูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนที่กลุ่มบรษิทัคาดว่าจะ
มสีทิธไิดร้บัซึง่ไม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษีมลูค่าเพิม่ หรอืภาษขีายอื่นๆ และแสดงสุทธจิากส่วนลด
การคา้ และสว่นลดตามปรมิาณ 

ในกรณีทีม่กีารขายสนิคา้พรอ้มการใหบ้รกิาร (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วน
ตามสดัสว่นใหก้บัสนิคา้ทีส่ง่มอบและภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการใหบ้รกิารทีร่วมอยู่ในสญัญาโดยใหม้คีวามสมัพนัธก์บัราคา
ขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถงึก าหนดเรยีกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ซึง่จะจดัประเภทเป็นลกูหนี้อื่นเมื่อกจิการมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัช าระโดยปราศจากเงื่อนไข 

จ านวนเงนิทีก่จิการไดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บัจากลกูคา้แต่ยงัมภีาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหก้บัลกูคา้แสดงไวเ้ป็น “หนี้สนิทีเ่กดิจาก
สญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดป้ฏบิตัติามภาระทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเสรจ็สิน้ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่ลกูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

รายไดค้่าบรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมา รบัรูต้ามวธิอีตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ อตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนงานทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทุนงานทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการท างานตามสญัญา 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  (ต่อ) 

รายไดจ้ากการตดิตัง้ รบัรูต้ามขัน้ความส าเรจ็ของบรกิารทีใ่ห ้เวน้แต่การตดิตัง้นัน้ เป็นเพยีงสว่นประกอบย่อยของการ
ขาย ซึง่ในกรณีนี้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการตดิตัง้เมื่อขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัทีส่ง่มอบตามอตัราทีก่ าหนดให้ 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้มื่อกจิการมคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุผลว่ากจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขของเงนิ
อุดหนุนทีก่ าหนดไวแ้ละกจิการจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนัน้ กลุ่มบรษิทัเลอืกแสดงเงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดเ้ป็นรายได้
อื่นในก าไรหรอืขาดทุน และเป็นรายไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิส าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสนิทรพัย ์

เงนิอุดหนุนจากรฐับาล รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาทีร่บัรูต้น้ทุนทีเ่งนิอุดหนุนนัน้จ่ายเป็นการชดเชย 

รายไดค้่าเช่า รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธถ์อืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 

 ดอกเบีย้จ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดยีวกนับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่่าใชจ้่ายดงักลา่วเกดิขึน้ 

รายไดอ้ื่นๆ และค่าใชจ้่าย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ 
มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิสามเดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้า และไมม่ภีาระผกูพนัใดๆ และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู
ซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้ และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญั และไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

เงนิฝากประจ าเกนิกวา่สามเดอืน แต่ไมเ่กนิสบิสองเดอืน กลุ่มบรษิทับนัทกึเป็นเงนิลงทนุชัว่คราว  

5.3 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ แยกแสดงเป็น "เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัย ์
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

5.4 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ลกูหนี้การคา้ และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น แสดงดว้ยมลูค่าสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.25 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

กลุ่มบรษิทัตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี้ไม่ได ้โดย
พจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็เงนิในอดตีและตามสถานะปัจจุบนัของลกูหนี้คงคา้ง ณ วนัทีร่ายงาน  

ลกูหนี้จะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหนี้สญ หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็นส่วน
หนึ่งของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
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5.5 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิเีขา้ก่อน-ออก
ก่อน และจะถอืเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารเบกิใช ้

ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรอืตน้ทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสถานทีแ่ละสภาพปัจจุบนั 
ในกรณีของสนิคา้ส าเรจ็รูปและสนิคา้ระหว่างผลติทีผ่ลติเอง ต้นทุนสนิค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลติอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถงึระดบัก าลงัการผลติตามปกต ิ

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจบุนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั 

5.6 เงนิลงทุน 

5.6.1  เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

5.6.2  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมแสดงมลูค่าตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

5.6.3  เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้จดัประเภทเป็น
สนิทรพัยห์มุนเวยีนแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value) ก าไรและขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรม
ของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้บนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน  

มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท าการสดุทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บักบัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน จะถูกบนัทกึเป็น
รายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน ในกรณีทีม่กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนเพยีงบางสว่น ราคาตามบญัชต่ีอหน่วยทีใ่ช้
ในการค านวณตน้ทุนส าหรบัเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.25 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสทุธจิากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถงึ ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ต้นทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีก่จิการก่อสรา้งเอง 
รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้
อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย ์
และตน้ทุนการกูย้มื 
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5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

ตน้ทุนในการรือ้ถอนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี ค่า
เสือ่มราคาค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะท าการรือ้ถอน 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั
คนืทนัท ี

กลุ่มบรษิทัตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมือ่จ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไม่ไดร้บัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์(ผลต่าง
ระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
เมื่อกลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

5.8 ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์กุประเภท ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 20 ปี 
อาคาร 5 - 33 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 3 - 35 ปี 
โรงไฟฟ้าระบบสง่พลงังานไฟฟ้าและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า 5 - 25 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ 3 - 25 ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 1 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ 6 ปี 

ค่าเสือ่มราคาทีค่ านวณไดข้า้งตน้รวมอยูใ่นผลการด าเนินงาน 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรงุมลูค่าคงเหลอืและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมาะสม 

5.9 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้าม
ประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่น
ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของกจิการ 

5.10 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดย
สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคมุการใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุได้
ส าหรบัช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
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5.10 สญัญาเช่า (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัประเมนิอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดท้ีร่ะบุในสญัญาเช่าหรอืตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของสญัญา
เช่าทีม่ผีลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายสุญัญาเช่าหากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจ่ะใช้
สทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่ หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธิ
เลอืกนัน้ ทัง้นี้พจิารณาถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรอื การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

5.10.1 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูเ้ช่า) 

กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรู้รายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้
และสญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัทีส่นิทรพัยอ์า้งองิพรอ้มใชง้าน) กลุ่มบรษิทั
บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ์า้งองิและหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามการจา่ยช าระตามสญัญาเช่า 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้: 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ย
การวดัมลูค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ย จ านวนเงนิของหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญา
เช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้วมถงึประมาณการตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าในการรือ้และขนยา้ยสนิทรพัยอ์า้งองิ 
การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยอ์า้งองิหรอืการบรูณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้ านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรอือายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี้ 

สญัญาเช่าทีด่นิ 21 ปี 
สญัญาเช่าพืน้ทีอ่าคาร 3 ปี 
สญัญาเช่าพืน้ทีห่ลงัคา 3 - 25 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งองิไดโ้อนใหก้บักลุ่มบรษิทั เมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่าหรอืราคาทุนของสนิทรพัย์
ดงักล่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซือ้ ค่าเสือ่มราคาจะค านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์ 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า : 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวน
เงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีห่กัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอื
อตัรา จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื รวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ซึง่มคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธนิัน้ และการจา่ยคา่ปรบัเพือ่การยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของ
สญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทับนัทกึค่าเชา่ผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบั
ดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงื่อนไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กดิขึน้ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.10 สญัญาเช่า (ต่อ) 

5.10.1 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูเ้ช่า) (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัคดิลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่าหรอื
อตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่มบรษิทั หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญา
เช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า นอกจากน้ีมลูค่า
ตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอายุสญัญาเช่า การเปลีย่นแปลงการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งองิ 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต า่ : 

สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกวา่นบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิ
มมีลูค่าต ่า จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่กดิจากการเช่ากลบัคนืตามสดัสว่นของมลูค่าตามบญัชเีดมิของสนิทรพัยท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีย่งัคงอยู่กบักลุ่มบรษิทั โดยกลุ่มบรษิทัจะรบัรูเ้ฉพาะจ านวนเงนิของผลก าไรหรอื
ขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธทิีโ่อนไปยงัผูใ้หเ้ช่า 

หากมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนส าหรบัการขายสนิทรพัยต์ ่ากว่ามลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย ์กลุ่มบรษิทัจะปรบัปรงุ
สว่นต่างโดยถอืเป็นการจา่ยล่วงหน้าของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า เพื่อวดัมลูค่าจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายใหเ้ป็น
มลูค่ายุตธิรรม 

5.10.2 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูใ้หเ้ช่า) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบรษิทับนัทกึจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายุของสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยอ์า้งองิและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

5.10.3 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูเ้ช่า) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

กลุ่มบรษิทับนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

สญัญาเช่าการเงนิ : 

สญัญาเช่า ซึง่กลุ่มบรษิทัไดร้บัโอนผลตอบแทนและความเสีย่งสว่นใหญ่ของการเป็นเจา้ของสนิทรพัยย์กเว้นกรรมสทิธิ ์
ทางกฎหมาย ถอืเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ กลุ่มบรษิทับนัทกึสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในราคายุตธิรรม ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา
เช่าพรอ้มกบัภาระหนี้สนิทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหกัสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้ และคดิค่าเสือ่มราคาโดยวธิเีสน้ตรงตาม
อายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์ ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ และค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายใน
ก าไรหรอืขาดทุน 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.10 สญัญาเช่า (ต่อ) 

5.10.4 สญัญาเช่าระยะยาว (กรณีเป็นผูใ้หเ้ช่า) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน : 

กลุ่มบรษิทัแสดงสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงนิตามประเภทของสนิทรพัย ์รายได้
ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาทีใ่หเ้ช่า 

5.11 ค่าความนยิม   

ค่าความนิยม คอื ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีส่งูกว่ามลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัมสีว่นแบ่งในสนิทรพัยส์ทุธขิอง
บรษิทัย่อย ณ วนัทีไ่ดม้าซึง่บรษิทันัน้ ค่าความนิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึง่บรษิทัย่อย แสดงเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใน
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ค่าความนิยมทีเ่กดิจากการไดม้าซึง่บรษิทัย่อย จะรวมไวใ้นบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ
จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าโดยรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ค่าความนิยมทีร่บัรูจ้ะต้องถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีารกลบัรายการ ทัง้นี้มูลค่าคงเหลอืตามบญัชขีองค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณ
ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารขายกจิการ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยคา่ กลุ่มบรษิทัจะปันสว่นค่าความนิยมทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการใหก้บัหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด) ทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้จากการ
รวมกจิการ และกลุ่มบรษิทัจะท าการประเมนิมลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยของสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดแต่ละ
รายการ (หรอืกลุ่มของหน่วยของสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด) หากมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของหน่วยของสนิทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กดิเงนิสดต ่ากว่ามลูค่าตามบญัช ี กลุ่มบรษิทัจะรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนรวม และกลุ่มบรษิทั
ไม่สามารถกลบับญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.12  สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า 

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ีแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ค่า
ตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิซึง่ประมาณไว้ 20 และ 
25 ปี นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากสทิธกิารใชร้ะบบสายสง่ไฟฟ้านัน้ 

 ค่าตดัจ าหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุน 

5.13  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

กลุ่มบรษิทับนัทกึตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกจิตามมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย ์ ณ 
วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ สว่นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดม้าจากการอื่น กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรพัยน์ัน้ตาม
ราคาทุน และภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี ของสนิทรพัยน์ัน้ 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีก่ลุ่มบรษิทัซือ้มาและมอีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูคา่ทีจ่า่ยเริม่แรกสทุธิ
จากคา่ตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นบัจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมี
ขอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 
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5.13 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย (ต่อ) 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย ์โดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปนี้ 

สทิธจิากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 20 และ 25 ปี 

วธิกีารตดัจ าหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ และมลูค่าคงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัช ี และจะ
ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

5.14 ผลประโยชน์พนกังาน 

5.14.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนกังาน
ท างานให ้

5.14.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงาน 

5.14.2.1 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนได้
แยกออกจากสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวไดร้บัเงนิเขา้
สมทบกองทุนจากพนกังานและกลุ่มบรษิทั 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของกลุ่มบรษิทั บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลา 
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

5.14.2.2 โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที่
รายงานและตน้ทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายถุูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติอิสิระโดยใช้
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอาย ุ ค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิูก
บนัทกึเขา้ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้ ัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ข
โครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.15 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อกลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั 
ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้ง
ถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
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5.15 ประมาณการหนี้สนิ (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทับนัทกึประมาณการหนี้สนิส าหรบัตน้ทุนในการรือ้ถอน (Decommissioning costs) เมื่อมคีวามเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะเกดิภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี และสามารถประมาณการจ านวนเงนิทีต่อ้ง
จ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัต้นทุนในการรือ้ถอนประมาณขึน้จากจ านวนประมาณการต้นทุนการรื้อถอนที่จะจ่ายใน
อนาคต ประมาณการหนี้สนิส าหรบัต้นทุนในการรือ้ถอนไดร้บัการสอบทานและประเมนิขึน้โดยวศิวกรของกลุ่มบรษิทั 
และดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

5.16 ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั 

หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสทิธซิือ้หุน้ (สทุธจิากผลกระทบ
ทางภาษ)ี รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากสว่นของทุน 

5.17 หุน้ทุนซือ้คนื 

หุน้ทุนซือ้คนืแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหากราคา
ขายของหุน้ทุนซือ้คนืสงูกว่าราคาซือ้ของหุน้ทุนซือ้คนื บรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลต่างเขา้บญัชสี่วนเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื และ
หากราคาขายของหุน้ทุนซือ้คนืต ่ากวา่ราคาซือ้ของหุน้ทุนซือ้คนื บรษิทัฯ จะน าผลต่างหกัจากสว่นเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื
ใหห้มดไปก่อน แลว้จงึน าผลต่างทีเ่หลอือยู่ไปหกัจากบญัชกี าไรสะสม 

5.18 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีารอนุมตัิ
โดยคณะกรรมการของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผลระหว่างกาล และเมื่อมกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผล
ประจ าปี 

5.19 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดย
ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่า
ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศจะบนัทกึรายการเริม่แรกเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกจิการใน
กลุ่มบรษิทั รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของเดอืนก่อนเดอืนทีเ่กดิรายการ 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลีย่นทนัทขีองสกุลเงนิทีใ่ช้
ในการด าเนินงาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 

รายการที่ไม่เป็นตัวเงนิที่อยู่ในรูปเงนิตราต่างประเทศซึ่งเคยบนัทกึไว้ด้วยราคาทุนเดมิจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศซึง่บนัทกึไวด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมจะ
ถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีก่ าหนดมลูค่ายุตธิรรมนัน้ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกดิจากการแปลงค่า จะรบัรูไ้ว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจนกว่ามกีารจ าหน่ายเงนิ
ลงทุนในกจิการนัน้ออกไป จงึรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงค่าในก าไรหรอืขาดทุน 
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5.20 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนที่เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ภาษีเงนิไดต้้องรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอื
โดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนับนัทกึตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการ
รบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่มใ่ช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิรายการ 
รายการนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชแีละก าไร (ขาดทนุ) ทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณ
จากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบรษิทัไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราว เวน้แต่
กลุ่มบรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวาม
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อกลุ่มบรษิทัมสีทิธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

กลุ่มบรษิทัจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน และจะท าการ
ปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะไมม่กี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน า
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการที่
ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ในการก าหนดมลูค่าของภาษเีงนิไดข้องปีปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีกลุ่มบรษิทัตอ้งค านึงถงึผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษทีีไ่ม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษทีีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้ และมดีอกเบีย้ทีต่อ้งช าระ กลุ่มบรษิทัเชื่อ
ว่าไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพยีงพอส าหรบัภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนินี้อยู่บนพืน้ฐานการประมาณ
การและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให ้
กลุ่มบรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายทีม่อียู่ การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้
คา้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 
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5.21 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.22 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯ ควบคมุ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการลงทุน 
บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการ หรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีม่อี านาจใน
การวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวซึง่มอี านาจ
ชกัจูงหรอือาจชกัจูงใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กลุ่มบรษิทัค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบทางกฎหมาย 

5.23 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชส่นิทรพัยท์างการเงนิ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะท าการประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธิ
การใช ้หรอืสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนอื่นของกลุ่มบรษิทั หากว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัดอ้ยค่าลงหรอืไม ่
หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า หรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี กลุ่มบรษิทัจะท าการประมาณ
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ มูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
ในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาด
ปัจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจาก
สนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว กลุ่มบรษิทั
ตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้และกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี่
ไม่ใช่ค่าความนิยมทีก่ลุ่มบรษิทัรบัรูใ้นงวดก่อน 

5.24 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงานด าเนินงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและ
ผลตอบแทนของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของสว่นธุรกจิอื่น สว่นงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งและผลตอบแทน
ของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 
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5.25 เครื่องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะ
ในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน อยา่งไรกต็าม ส าหรบัลกูหนี้
การคา้ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นียัส าคญั กลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ : 

กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงั
ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น และ สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจากแผนธรุกจิของ
กจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน : 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธขิองมลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุน 

ทัง้นี้ สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนุพนัธ ์ เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อคา้ เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนซึง่กลุ่มบรษิทัไม่ไดเ้ลอืกจดัประเภทใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัย์
ทางการเงนิทีม่กีระแสเงนิสดทีไ่ม่ไดร้บัช าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้ 

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุน 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย : 

กลุ่มบรษิทัวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย เมือ่กลุ่มบรษิทัถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้เพื่อ
รบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิกอ่ใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระ
เพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบไุวเ้ท่านัน้ 

สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยค่า ทัง้นี้ ผลก าไร
และขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี้สนิทางการเงนิ : 

ตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

ยกเวน้หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุน
การท ารายการ และจดัประเภทหนี้สนิทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
โดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิและการตดัจ าหน่าย
ตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถงึค่าธรรมเนยีม
หรอืตน้ทุนทีถ่อืเป็นสว่นหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี้ ค่าตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแสดงเป็น
สว่นหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุน 
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5.25 เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การตดัรายการของเครือ่งมอืทางการเงนิ : 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถกูตดัรายการออกจากบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง หรอื
ไดม้กีารโอนสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมด
ของสนิทรพัย์นัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัย์นัน้ แม้ว่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสีย่งและ
ผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มบรษิทัตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิกต่็อเมื่อไดม้กีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัของหนี้สนินัน้แลว้ มกีารยกเลกิภาระ
ผกูพนันัน้ หรอืมกีารสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหนี้สนิทางการเงนิทีม่อียู่ใหเ้ป็นหนี้สนิใหมจ่าก
ผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนี้สนิทีม่อียู่อย่างเป็นสาระส าคญั 
จะถอืว่าเป็นการตดัรายการหนี้สนิเดมิและรบัรูห้นี้สนิใหม ่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชดีงักล่าวในสว่นของ
ก าไรหรอืขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ : 

กลุ่มบรษิทัรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของตราสารหนี้ทัง้หมดทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงนิสดทีจ่ะครบก าหนดช าระ
ตามสญัญากบักระแสเงนิสดทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมาณ
ของสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีไ่ดม้า 

กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารอย่างงา่ยในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัลกูหนี้การคา้และสนิทรพัย์
ทีเ่กดิจากสญัญา ดงันัน้ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจงึไม่มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่ง
ทางดา้นเครดติ แต่จะรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้การคา้และ
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบัลกูหนี้นัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ 

ในกรณีทีค่วามเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยไ์ม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุ่มบรษิทั
วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 
ในขณะทีห่ากความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุ่มบรษิทั
วดัมลูค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุทีเ่หลอือยู่ของเครื่องมือ
ทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัพจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิ
กว่า 30 วนั และพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิ
กว่า 90 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี กลุ่มบรษิทัอาจพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารเพิม่ขึน้ของความ
เสีย่งดา้นเครดติอย่างมนียัส าคญัและมกีารผดิสญัญา โดยพจิารณาจากขอ้มลูภายในหรอืขอ้มลูภายนอกอื่น เช่น อนัดบั
ความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อกจิการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมือ่
กจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงนิทีร่บัรู ้ และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะช าระดว้ยยอด
สทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพรอ้มกนั 
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5.26 ตราสารอนุพนัธ ์

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

กลุ่มบรษิทัใชต้ราสารอนุพนัธ ์ เช่น สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้ ตามล าดบั 

กลุ่มบรษิทัรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกของตราสารอนุพนัธด์ว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีท่ าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มลูค่ายุตธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงัในก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารก าหนดให้
ตราสารอนุพนัธน์ัน้เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัแสดงตราสาร
อนุพนัธเ์ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิเมื่อมมีลูค่ายุตธิรรมมากกว่าศนูย ์และแสดงเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมื่อมมีลูค่ายุตธิรรม
น้อยกว่าศนูย ์

กลุ่มบรษิทัแสดงตราสารอนุพนัธท์ีม่อีายุสญัญาคงเหลอืมากกว่า 12 เดอืน และยงัไม่ถงึก าหนดช าระภายใน 12 เดอืน 
ภายใตส้นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีน และแสดงตราสารอนุพนัธอ์ื่นภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิ
หมุนเวยีน 

5.27 การก าหนดมลูค่ายตุธิรรม   

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

กลุ่มบรษิทัใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึง่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง
ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กลุ่มบรษิทั
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่
สามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

ในการน าเทคนิคการวดัมลูค่ายตุธิรรมขา้งตน้มาใช ้ กลุ่มบรษิทัจะตอ้งพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 เรื่อง การวดั
มลูค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่า
ยุตธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 
ระดบั 2 ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

หากขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีแ่ตกต่าง
กนั การวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมของขอ้มูล
ทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสดุทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม
ส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ า 
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5.28 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิารมี
ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากมลูค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงนิน้ี ยกเวน้ การ
ใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

5.28.1  รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

การระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
เงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระทีแ่ยกจาก
กนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าว
สามารถระบุไดว้่าแยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีด
ของสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้เพื่อพจิารณาว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ทัง้นี้ กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 

-   ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

-   การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคมุในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 

-  การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได้ และกจิการมสีทิธใินการ
รบัช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจุบนั 

ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้ กจิการจะรบัรูร้ายได ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจา่ยทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประเมนิว่า
รายจ่ายดงักล่าวเป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้หรอืไม่ รวมถงึการก าหนดวธิกีารตดัจ าหน่าย
สนิทรพัยด์งักล่าว 

5.28.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ  

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่ากลุ่มบรษิทั
ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจบนพืน้ฐานของ
ขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.28 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

5.28.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถงึ
ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่ง
ดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นต้น ทัง้นี้ ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกจิของกลุ่มบรษิทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถงึการผดิสญัญาของลูกคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 

5.28.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื เป็นการปรบัมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดว้ยมลูค่าทีค่าดว่าอาจเกดิความเสยีหาย 
เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 
และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

5.28.5  ค่าเสือ่มราคาของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้าน (ถา้ม)ี และตอ้ง
ทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

5.28.6 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูค่าเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้ จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณมลูค่า
ของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่ประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าว
อาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลง
ของอตัราคดิลด ภาวะอตุสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.28.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

กลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทาง
ภาษใีนอนาคตเพยีงพอ ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า
กลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษี
ทีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.28.8 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 ฝ่ายบรหิารจะตอ้งพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และบนัทกึขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 

ขอ้บ่งชีด้งักล่าวรวมถงึการลดลงอย่างมนียัส าคญัของมลูค่าตลาดหรอืมลูค่าทีไ่ดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ในอนาคตของ
สนิทรพัย ์การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัของกลยุทธท์างธุรกจิของกจิการทีม่ผีลกระทบต่อการใชส้นิทรพัยน์ัน้ในอนาคต 
แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง การสญูเสยีสว่นแบ่งตลาดทีส่ าคญัของกจิการ 
รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นตน้ 
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5.28  การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

5.28.8  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ต่อ) 

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธิการใช้ และสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัยท์ี่
ก่อให้เกิดเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดที่เหมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ ทัง้นี้ 
กระแสเงนิสดประมาณการบนพืน้ฐานของขอ้มูลการด าเนินงานทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั ซึง่ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลย
พนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ือง
กบัสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้
เน่ืองจาก ภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด 
ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.28.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้ง
อาศยัขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการ
เปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน และอตัรามรณะ เป็นตน้ 

5.28.10  ส ารองค่าใชจ้่ายการรือ้ถอน 

ส ารองค่าใช้จ่ายการรือ้ถอนอุปกรณ์โครงข่ายทีต่ดิตัง้บนพืน้ทีเ่ช่า ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
ค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิตามขอ้มูลในอดตีโดยบนัทกึเป็นสว่นหนึ่งของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละตดั
จ าหน่ายตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ อย่างไรกต็าม ค่าใชจ้่ายการรือ้ถอนทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนทีป่ระมาณไว ้

5.28.11  สญัญาเช่า 

5.28.11.1 สญัญาเช่า - ในฐานะผูเ้ช่า 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า : 

ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรอืไม่ที่จะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า โดยค านึงถงึขอ้เทจ็จรงิและ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จงูใจทางเศรษฐกจิ ส าหรบักลุ่มบรษิทัในการใชห้รอืไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 
ภายหลงัจากวนัที่สญัญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสญัญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มี
นยัส าคญัซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุมและสง่ผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืสว่นเพิม่ : 

กลุ่มบรษิทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่มบรษิทัในการคดิลดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ โดยอตัราดอกเบีย้การกูย้มื
ส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรพัย์ที่มีมูลค่า
ใกลเ้คยีงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีค่ลา้ยคลงึ โดยมรีะยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนั
ทีค่ลา้ยคลงึ 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

5.28  การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

5.28.11  สญัญาเช่า (ต่อ) 

5.28.11.2 สญัญาเช่า - ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า : 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่ากลุ่มบรษิัทได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

5.28.12 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทาง
การเงนิดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองในการประเมนิมลูค่า ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทยีบ 
เคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึความเสีย่งดา้นเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯและคู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณอาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุตธิรรมทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิและการเปิดเผย
ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

5.28.13  คดฟ้ีองรอ้ง  

กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผล
ของคดทีีถู่กฟ้องรอ้งแลว้ และเชื่อมัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จงึไม่ไดบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิดงักล่าว ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้

 
6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์ หนี้สนิ รายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนั
โดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็นกรรมการร่วมกนั 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนันอกเหนือจากบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 
ประกอบดว้ย 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
การด าเนินกจิการ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ประเภทธุรกจิ ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1 ใหบ้รกิารเช่าโครงป้ายเพือ่ตดิตัง้โฆษณา 
   และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ 

ไทย - - 

บรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2 ผลติและจ าหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
   และสิง่ตพีมิพ ์

ไทย - - 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 3 พฒันาโครงการพลงังานในประเทศ
เวยีดนาม 

เวยีดนาม - - 

Nissho Investment Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) 4 ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

ญีปุ่่ น - - 

นายยุทธ ชนิสุภคักุล 5 - ไทย - - 
Mr. Tran Minh Tien 6 - ฮ่องกง - - 
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6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 

1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมกีรรมการร่วมกนั 
2. เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการรว่มกนั 
3. เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัฯ จนถงึวนัที ่27 ธนัวาคม 2562 
4. เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยทางออ้มจนถงึวนัที ่26 ตุลาคม 2563 [Kyotamba Solar Goda Kaisha (Jpn Co.)] 
5. เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
6. เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยทางออ้ม 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  

นโยบายการ
ก าหนดราคา 

หน่วย : บาท 
  ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
บริษทัยอ่ย        
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1 - - 65,515,139.95 16,456,413.83 
ดอกเบีย้รบั 2 - - 86,569,678.96 111,217,727.96 
รายไดค้่าบรหิารจดัการ 1 - - 17,040,000.00 - 
รายไดเ้งนิปันผล 5 - - 269,999,988.00 179,999,992.00 
รายไดค้่าเช่า 1 - - 3,610,000.00 360,000.00 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 1 - - 51,777,716.25 69,992.14 
รายไดอ้ื่น 1 - - 2,692,710.91 - 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 - - 28,161,650.93 4,218,651.38 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3 - - 1,380,418.63 4,445,345.15 
บริษทัยอ่ยทางอ้อม      
รายไดค้่าเช่า 1 - - 552,000.00 302,000.00 
บริษทัรว่มทางอ้อม      
รายไดค้่าบรหิารจดัการ 1 - 843,000.00 - - 
ดอกเบีย้รบั 2 27,616.43 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1 46,440.00 - 46,440.00 - 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1 2,902,521.60 3,760,191.60 - - 
ตน้ทุนทางการเงนิ 4 422,878.83 - 422,878.83 - 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั      
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1 9,848,940.00 - - - 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามอตัราทีต่กลงร่วมกนั 
2. ตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้รอ้ยละ 2 - 6.5 ต่อปี ในปี 2563 และรอ้ยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี ในปี 2562 
3. ตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 และรอ้ยละ 4 - 4.4 ต่อปี ในปี 2562 
4. ตัว๋แลกเงนิขายลด อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2563 
5. ตามทีบ่รษิทัย่อยประกาศจ่ายเงนิปันผล 
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6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้ (ต่อ) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น  
ค่าเบีย้ประชมุใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน โดยสรุปไดด้งันี้ 
   หน่วย : บาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,253,692.73 34,163,919.29 13,693,723.33 13,202,925.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 1,570,732.24 1,659,299.61 649,403.00 615,768.00 

รวม 35,824,424.97 35,823,218.90 14,343,126.33 13,818,693.00 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 
    หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัยอ่ย - - 3,936,293.46 773,395.22 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ 
       ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (13,336,485.72) (12,464,005.35) (13,336,485.72) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ - 872,480.37 3,936,293.46 1,645,875.59 

ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 61,737,646.82 1,231,617.14 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
บรษิทัร่วมทางออ้ม 283,516.43 150,355.00 - - 

รวม 283,516.43 150,355.00 61,758,646.82 1,252,617.14 

ลกูหน้ีค่าทรพัยสิ์น     

บรษิทัยอ่ย - - 212,738,758.58 - 

เงินปันผลค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย - - - 179,999,992.00 

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัยอ่ย                                   - - 5,116,699.78 3,032,372.69 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย - - 2,684,992.00 8,604,940.00 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 401.11 1,190.17 - - 

รวม 401.11 1,190.17 2,684,992.00 8,604,940.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

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

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
    

1 ม.ค. 63 
 

เพิม่ขึน้ 
 

(ลดลง) 
ขาดทุนจาก 

อตัราแลกเปลีย่น 31 ธ.ค. 63 
บรษิทัร่วมทางออ้ม - 587,271,144.00 - (3,000,221.27) 584,270,922.73 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้มจ านวน 3 แหง่ โดยท าสญัญากูย้มื ไม่มหีลกัประกนั ครบ
ก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2 และ 6 ต่อปี 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
  

 1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัย่อย 1,383,200,788.76 1,787,809,460.45 (2,196,861,158.00) (15,676,032.87) 958,473,058.34 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัย่อย 1,350,430,979.63 1,324,130,000.00 (1,291,360,190.87) 1,383,200,788.76 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยสองแหง่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ใหกู้ย้มืโดยท าสญัญากูย้มื ไมม่หีลกัประกนั ครบก าหนดภายใน 1 ปี คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2563 
และรอ้ยละ 5.5 - 6.5 ต่อปี ในปี 2562 

2. ใหกู้ย้มืในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัรว่มทางอ้อม - ส่วนท่ีครบก าหนดรบัช าระภายในหน่ึงปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงนิใหกู้ย้มืจ านวน 9.37 ลา้นบาท เป็นการใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัร่วมทางออ้มสองแหง่
ตามสดัสว่นการถอืหุน้เพื่อซือ้ทีด่นิ โดยการท าสญัญากูย้มื ครบก าหนดภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท าสญัญา ใหกู้โ้ดยไม่มี
หลกัประกนั และไม่มกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั โดยสญัญาไดค้รบก าหนดในปี 2560 จงึจดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว
เป็นสว่นทีค่รบก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี ซึง่ในระหว่างปี 2563 และ 2562 ไมม่รีายการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด 
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6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

ตัว๋แลกเงินขายลด - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้กบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่ง จ านวน 1 ฉบบั มลูค่าที่
ตราไว ้40 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลดดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่4 
สงิหาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 63 

กรรมการ - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

กรรมการ - 85,000,000.00 (85,000,000.00) - 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 63 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 63 

บรษิทัย่อย - 123,000,000.00 (123,000,000.00) - 
กรรมการ - 57,200,000.00 (57,200,000.00) - 
รวม - 180,200,000.00 (180,200,000.00) - 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี 
   1 ม.ค. 62 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 31 ธ.ค. 62 

บรษิทัย่อย - 410,439,693.19 (410,439,693.19) - 
กรรมการ - 60,550,000.00 (60,550,000.00) - 

รวม - 470,989,693.19 (470,989,693.19) - 
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6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

6.2 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ระหว่างกลุ่มบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 

บรษิทัย่อย 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากบรษิทัย่อย ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิอตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563 และรอ้ยละ 4 - 4.4 ต่อปี ในปี 2562 

กรรมการ 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มืจากกรรมการ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ครบก าหนดเมื่อทวงถาม ไม่มหีลกัประกนั 
และไม่มกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกนั 

6.3 อื่นๆ  

6.3.1 กลุ่มบรษิทัมกีารค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัสถาบนัการเงนิระหว่างกนั ดงัต่อไปนี้ 
 หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐั หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อยทางตรง - - 345.00 4,115.00 638.84 1,440.84 
บรษิทัฯ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - -  - 592.50 592.50 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรงค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
    ใหบ้รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 65.00 - - - - 

บรษิทัย่อยทางตรงค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - - - - 927.40 
บรษิทัย่อยทางตรง และบรษิทัยอ่ยทางออ้มค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
    ใหบ้รษิทัย่อยทางออ้ม - - - - - 554.00 

6.3.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ค า้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง ใหก้บับรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่ง 
เพื่อช าระค่าอุปกรณ์ผลติพลงังานไฟฟ้าจ านวน 932 ลา้นบาท และเพื่อช าระค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจ านวน 3,770 ลา้นเยน 
ในระหว่างปี 2563 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้่ายช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิครบทัง้จ านวนแลว้ และบรษิทัฯ ได้
ด าเนินการไถ่ถอนการค ้าประกนัดงักล่าวแลว้ (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 22 ประกอบ) 

6.3.3 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งใหบ้รษิทัย่อยทางตรงแหง่หนึ่งใชว้งเงนิการออก
หนงัสอืค ้าประกนัประเภท Standby Letter of Credit จ านวน 27.93 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เงนิสด 1,409,647.19 359,987.18 20,000.00 83,000.00 
เงนิฝากระหวา่งทาง * 870,876,718.67 - - - 
เชค็รบัทีถ่งึก าหนด 1,141,707.00 1,123,361.60 - 1,111,189.96 
เงนิฝากธนาคาร     
   - บญัชกีระแสรายวนั 73,683,231.33 6,207,109.27 3,578,693.70 2,637,186.06 
   - บญัชอีอมทรพัย ์ 2,511,315.98 143,342,230.85 464,343.45 680,953.43 
   - บญัชฝีากประจ า 3 เดอืน 53,067.51 40,271.69 - - 

รวม 949,675,687.68 151,072,960.59 4,063,037.15 4,512,329.45 

* เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งในรปูเงนิตราต่างประเทศจ านวน 29.16 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 
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8. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั ประกอบดว้ย 

     หน่วย : บาท 
    อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) งบการเงนิรวม 

ประเภทเงนิฝาก เพื่อค ้าประกนั ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน      

เงนิฝากกระแสรายวนั วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 2,334,974.07 
เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม - 0.125 - 0.37 - 23,093,683.51 
รวม    - 25,428,657.58 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน      

เงนิฝากออมทรพัย ์ วงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 0.01 - 62,955,726.88 
เงนิฝากประจ า 3 - 6 เดอืน  หนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัรว่มทางออ้ม 0.15 - 1 0.8 - 1 89,459,964.20 89,100,174.18 
เงนิฝากประจ า 12 เดอืน หนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 0.2 - 0.9 0.9 726,000.00 726,000.00 
รวม    90,185,964.20 152,781,901.06 

 
9. สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 
   อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ (ต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สว่นทีไ่ม่ตดิภาระค า้ประกนั      

เงนิลงทุนในกองทุนเปิด - - 62,823,817.36 595,302,993.74 38,313,466.32 534,069,846.15 
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจ า 0.25 - 0.9 0.9 34,455.04 27,720.99 - - 
รวม   62,858,272.40 595,330,714.73 38,313,466.32 534,069,846.15 

สว่นทีต่ดิภาระค า้ประกนั       

เงนิลงทุนในเงนิฝาก 
   ออมทรพัยช์นิดพเิศษ - 1.1 - 26,118,622.20 - - 
ใบรบัเงนิฝาก - 1.45 - 4,531,649.22 - - 
รวม   - 30,650,271.42 - - 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่  62,858,272.40 625,980,986.15 38,313,466.32 534,069,846.15 

เงนิลงทุนในกองทุนเปิด เป็นเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขายในอนาคตอนัใกลเ้พื่อหาก าไรจากการเปลีย่นแปลง
ราคาของหลกัทรพัย ์

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่นสว่นทีต่ดิภาระค า้ประกนั เป็นหลกัทรพัยค์ า้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อ ซึง่สามารถน ามาใช้
หมุนเวยีนได ้จงึจดัประเภทรายการอยู่ภายใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน 
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10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 
ปี 2562 

(จดัประเภทใหม่) ปี 2563 
 

ปี 2562 

ลกูหนี้การคา้     
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัยอ่ย - - 3,936,293.46 773,395.22 
                 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 13,336,485.72 
                 - บรษิทัอืน่ 232,483,180.06 301,965,023.48 46,172,804.22 149,388,514.25 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (122,758,324.58) (57,547,201.62) (42,534,948.10) (34,464,346.80) 

รวมลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 123,061,341.20 257,754,307.58 20,910,635.30 129,034,048.39 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่     
ลกูหนี้อืน่ - บรษิทัยอ่ย - - 21,598,360.00 - 
             - บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - 21,000.00 21,000.00 
             - บรษิทัร่วมทางออ้ม - 150,335.00 - - 
            - บรษิทัอืน่ 3,186,235.74 101,388,336.33 - - 
คา่ใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 1,208,558.74 11,634,818.73 284,530.16 1,353,393.18 
เงนิทดรองจ่าย  - บรษิทัยอ่ย  - - 125,694.00 - 
                    - บรษิทัอืน่  25,329,937.36 554,708.00 - 256,000.00 
ดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย - - 40,013,592.82 1,231,617.14 
                    - บรษิทัร่วมทางออ้ม 283,516.43 - - - 
                    - บรษิทัอืน่ 39,610.16 271,072.71 - - 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 30,047,858.43 113,999,270.77 62,043,176.98 2,862,010.32 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - สทุธ ิ 153,109,199.63 371,753,578.35 82,953,812.28 131,896,058.71 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระหนี้ไดด้งันี้ 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   
 

ปี 2563 
ปี 2562 

(จดัประเภทใหม่) ปี 2563 
 

ปี 2562 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ลกูหนี้ทีอ่ยู่ในก าหนดช าระ - - 3,936,293.46 667,851.64) 
ลกูหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน - - - 105,543.58) 
มากกว่า 12 เดอืน 13,336,485.72 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 14,109,880.94) 
 หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ  
      ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (13,336,485.72) (12,464,005.35) (13,336,485.72) (12,464,005.35) 

สทุธ ิ - 872,480.37 3,936,293.46 1,645,875.59 
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10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระหนี้ไดด้งันี้ (ต่อ) 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

 
ปี 2563 

ปี 2562 
(จดัประเภทใหม่) ปี 2563 

 
ปี 2562 

บรษิทัอืน่     
ลกูหนี้ทีอ่ยูใ่นก าหนดช าระ 104,772,855.61 201,276,823.35 2,857,390.32 89,839,610.60) 
ลกูหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระ     
น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน 13,579,094.73 23,072,626.08 1,155,142.12 7,152,341.17) 
มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 7,996,201.47 12,495,616.22 6,164,039.00 10,118,294.50) 
มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 43,158,812.67 12,795,514.20 4,357,842.50 10,197,265.30) 
มากกวา่ 12 เดอืน 62,976,215.58 52,324,443.63 31,638,390.28 32,081,002.68) 

รวม 232,483,180.06 301,965,023.48 46,172,804.22 149,388,514.25) 
 หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ  
      ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (109,421,838.86) (45,083,196.27) (29,198,462.38) (22,000,341.45) 

สทุธ ิ 123,061,341.20 256,881,827.21 16,974,341.84 127,388,172.80) 

 รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 57,547,201.62 53,633,394.65 34,464,346.80 31,033,754.88 
บวก ตัง้เพิม่ในระหวา่งปี 70,745,242.39 6,779,499.32 13,525,071.31 3,430,591.92 
หกั กลบัรายการในระหวา่งปี (5,534,119.43) (2,865,692.35) (5,454,470.01) - 
ยอดคงเหลอืปลายปี 122,758,324.58 57,547,201.62 42,534,948.10 34,464,346.80 

 
11.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 10,914,962.08 3,628,236.44 - 2,919,896.43 
งานระหวา่งท า 24,001,392.30 13,932,195.58 - 13,664,254.11 
วตัถุดบิ 91,853,116.42 72,554,858.02 - 50,106,762.92 
วสัดุสิน้เปลอืง 3,562,837.84 5,928,105.67 - 1,803,196.33 
อะไหล ่ 5,411,116.13 4,415,246.10 - 1,213,945.32 
วตัถุดบิระหวา่งทาง 2,635,826.05 12,060,443.20 - 7,611,438.83 
รวม 138,379,250.82 112,519,085.01 - 77,319,493.94 
หกั คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (3,887,033.90) (6,234,000.32) - (657,980.57) 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 134,492,216.92 106,285,084.69 - 76,661,513.37 
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11.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื มรีายละเอยีด ดงันี้ 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 6,234,000.32 8,121,437.38 657,980.57 657,980.57 
หกั กลบัรายการในระหว่างปี (2,346,966.42) (1,887,437.06) (657,980.57) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 3,887,033.90 6,234,000.32 - 657,980.57 

ในไตรมาสที ่ 3 ของปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายวตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นการผลติใหก้บับรษิทัย่อยทางตรง
แห่งหนึ่ง ตามการปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพข์องกลุ่มบรษิทั ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 42.1 

 
12. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 54,857,220.55 93,750,633.56 - - 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั * 165,982,520.06 188,941,700.00 150,000,000.00 - 
อื่นๆ 4,628,544.25 2,088,093.12 110,860.95 355,903.38 

รวม 225,468,284.86 284,780,426.68 150,110,860.95 355,903.38 

* ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มเีงนิมดัจ าจ่ายค่าหุน้จ านวน 150 ลา้นบาทรวมอยู่ (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
44.5 ประกอบ) 

* ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มเีงนิประกนัตามสญัญาซือ้ขายเงนิลงทุนจ านวน 188.85 ลา้นบาทรวมอยู ่ซึง่ในไตรมาส
ที ่2 ของปี 2563 ไดร้บัคนืเงนิประกนัดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวน 

 
13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ทุนช าระแล้ว  
(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการลงทุน 
(รอ้ยละ) 

เงนิลงทุนตามวธิี
ราคาทุน 

เงนิปันผลรบัส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2563 / ปี 2562 ปี 2563 / ปี 2562 ปี 2563 / ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
บรษิทั อเีทอรนิ์ตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,200.00 75.00 1,049.96 270.00 180.00 
บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 500.00 99.99 482.25 - - 

รวม   1,532.21 270.00 180.00 



 

หน้า 58 จาก 107 

14. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ประกอบดว้ย 

    หน่วย : ลา้นบาท 

    งบการเงนิรวม 

     สว่นแบ่งก าไร 

 ทุนช าระแล้ว     ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 (ลา้นบาท) ทุนช าระแล้ว (ล้านดงเวยีดนาม) สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ) เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี ก าไรหรอืขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 ปี 2563 / ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม            
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 1,990.00 - - 52.40 50.00 2,142.50 2,098.23 122.99 195.53 (19.90) - 

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 - - - - - 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม           

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 1,484.00 - - 50.70 49.50 659.60 651.82 75.92 80.25 (4.93) - 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม          
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั 2,919.00 - - 40.96 40.00 1,231.02 1,242.35 40.37 114.61 (15.63) - 

ถอืโดยบรษิทัร่วมทางออ้ม           
Huong Linh 4 Wind Power   

Joint Stock Company - 144,000.00 512,000.00 31.19 - - - - - - - 

รวม      4,233.82 3,992.40 239.28 390.39 (40.46) - 
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14. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม (ต่อ) 

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวม มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 สนิทรพัยร์วม หน้ีสนิรวม สนิทรพัยส์ทุธ ิ

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม       
บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั 1,919.18 1,919.31 10.32 9.48 1,908.86 1,909.83 
Huong Linh Reproduce Energy 
Development Joint Stock Company 193.81 - 0.01 - 193.80 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 
Joint Stock Company 336.96 - 307.86 - 32.75 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power  
  Joint Stock Company 322.90 - 293.63 - 32.77 - 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม     

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 5,910.92 5,820.63 3,867.40 3,810.67 2,043.52 2,009.96 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม     
บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั 11,513.60 11,708.27 7,939.01 8,079.14 3,574.59 3,629.13 

ถอืโดยบรษิทัร่วมทางออ้ม       
Huong Linh 4 Wind Power 
  Joint Stock Company 194.17 0.06 8.21 - 188.06 0.06 

รวม 20,391.54 19,448.27 12,426.44 11,899.29 7,974.35 7,548.98 
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14. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม (ต่อ) 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 รายไดร้วม 
 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ
 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสรจ็รวม 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้ม         

บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั - 1.15 (0.97) (1.93) - - (0.97) (1.93) 
Huong Linh Reproduce Energy 
Development Joint Stock Company - - - - - - - - 

Chu Prong Gia Lai Wind Electricity 
Joint Stock Company 0.40 - 0.11 - - - 0.11 - 

Chu Prong Gia Lai Wind Power  
Joint Stock Company 0.40 - 0.13 - - - 0.13 - 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางตรงและบรษิทัรว่มทางออ้ม       

บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั 2,611.43 2,750.33 309.87 327.54 (20.13) - 289.74 327.54 

ถอืโดยบรษิทัยอ่ยทางออ้มและบรษิทัรว่มทางออ้ม       

บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั 4,124.70 4,952.75 201.87 573.06 (78.13) - 123.74 573.06 

ถอืโดยบรษิทัร่วมทางอ้อม         

Huong Linh 4 Wind Power 
  Joint Stock Company - - - - - - - - 

รวม 6,736.93 7,704.23 511.01 898.67 (98.26) - 412.75 898.67 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในระหว่างปี มรีายละเอยีด ดงันี้ 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 3,992,398,356.11 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิใหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก  
    ก าไรสะสม 373,917.22 
    ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (200,219,833.56) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรุง 3,792,552,439.77 
ซือ้เงนิลงทุน 200,694,610.00 
สว่นเพิม่จากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 41,757,545.05 
สว่นแบ่งก าไร 239,278,260.61 
สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (40,459,325.12) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 4,233,823,530.31 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรบัปรงุทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลูกสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบสง่
พลงังานไฟฟ้าและ
เครื่องมอืเครื่องใชใ้น

การผลติไฟฟ้า 
เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง   ยานพาหนะ 

 เครื่องจกัร    
  ระหว่างตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้า 
ระหว่างก่อสรา้ง รวม 

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 458,427,230.07 704,006,024.11 1,368,275,641.50 3,226,407,153.50 58,194,828.86 32,297,935.03 4,522,073.27 41,475.00 743,482,744.39 6,595,655,105.73 
ซือ้ระหว่างปี 4,000,187.00 19,811,400.61 116,959,769.24 33,452,782.10 1,871,768.41 2,771,818.81 900,000.00 17,477,945.08 690,225,910.38 887,471,581.63 
ตน้ทนุการกูย้มืระหวา่งปี - - - 9,667,496.74 - - - - - 9,667,496.74 
ประมาณการตน้ทนุการรือ้ถอน - - - 6,045,000.00 - - - - - 6,045,000.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - (6,250,814.72) (171,201,321.21) (50,962.09) (144,135.24) (3,477,850.33) (180,000.00) - - (181,305,083.59) 
ลดลงจากการขายธรุกจิ - - - - - - - - (86,473,866.15) (86,473,866.15) 
รบัโอน/โอนออกระหว่างปี - - 15,506,341.48 1,240,961,507.76 - 152,861.28 - (7,506,341.48) (1,249,114,369.04) - 
โอนเปลีย่นประเภท 2,722,760.00 - 974,773.10 - - - (974,773.10) - - 2,722,760.00 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 10,013,078.60 98,120,419.58 7,233,782,994.36 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 6,310,500.73 467,708,372.81 1,035,591,696.81 451,753,729.40 26,745,790.38 30,670,815.83 2,860,012.16 - - 2,021,640,918.12 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 169,776.74 15,121,358.80 50,125,181.33 170,090,414.82 2,655,209.85 1,024,987.81 326,925.31 - - 239,513,854.66 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (6,250,813.72) (137,060,461.86) - (144,119.24) (3,460,306.47) (156,228.73) - - (147,071,930.02) 
โอนเปลีย่นประเภท - - 974,767.10 - - - (974,767.10) - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 6,480,277.47 476,578,917.89 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - - 2,114,082,842.76 
ค่าเผื่อการด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - - 995,988.39 - - - - - - 995,988.39 
โอนกลบัระหว่างปี - - (272,885.88) - - - - - - (272,885.88) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 723,102.51 - - - - - - 723,102.51 
มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 452,116,729.34 236,297,651.30 331,687,956.30 2,774,653,424.10 31,449,038.48 1,627,119.20 1,662,061.11 41,475.00 743,482,744.39 4,573,018,199.22 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 458,669,899.60 240,987,692.11 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 10,013,078.60 98,120,419.58 5,118,977,049.09 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 

โรงไฟฟ้าระบบส่ง
พลงังานไฟฟ้าและ
เครื่องมอืเครื่องใชใ้น

การผลติไฟฟ้า 
เครื่องมอื
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแต่ง   ยานพาหนะ 

 เครื่องจกัร    
  ระหวา่งตดิตัง้ 

โรงไฟฟ้า 
ระหวา่งก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 465,150,177.07 717,566,610.00 1,330,515,204.11 4,516,482,978.01 59,922,462.03 31,744,764.79 4,267,300.17 10,013,078.60 98,120,419.58 7,233,782,994.36 
ซือ้ระหวา่งปี - 583,455.00 894,307.80 2,972,688.74 2,166,914.27 943,289.51 3,527,934.58 25,089,767.54 484,010,483.33 520,188,840.77 
ประมาณการตน้ทุนการรือ้ถอน - - - 1,682,000.00 - - - - - 1,682,000.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (44,282,140.19) - (127,377,956.26) (10,726,911.72) - (782,106.45) - (89,062.50) (3,856,511.59) (187,114,688.72) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (135,638,717.10) (41,245,465.18) - (4,318,463,409.64) (41,472,638.27) (360,561.20) (648,403.63) - - (4,537,829,195.02) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี (3,698,362.08) - 35,013,783.64 139,904,444.97 - 127,332.00 - (35,013,783.64) (136,333,414.89) - 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (3,785,000.00) - - - - (34,347,135.69) (38,132,135.69) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 281,530,957.70 676,904,599.82 1,239,045,339.29 328,066,790.35 20,616,738.03 31,672,718.65 7,146,831.12 -    407,593,840.74 2,992,577,815.70 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 6,480,277.47 476,578,917.89 949,631,183.38 621,844,144.22 29,256,880.99 28,235,497.17 2,055,941.64 - - 2,114,082,842.76 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 184,523.23 15,152,941.17 52,369,437.83 164,340,545.99 2,285,936.48 1,341,738.01 851,611.64 - - 236,526,734.35 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (81,971.73) - (125,073,329.16) (505,398.30) - (609,378.13) - - - (126,270,077.32) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ - (11,996,107.93) - (750,411,473.30) (14,997,289.85) (81,045.57) (207,020.44) - - (777,692,937.09) 
โอนเปลีย่นประเภท - - - (111,999.98) - - - - - (111,999.98) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 6,582,828.97 479,735,751.13 876,927,292.05 35,155,818.63 16,545,527.62 28,886,811.48 2,700,532.84 - - 1,446,534,562.72 
ค่าเผื่อการด้อยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 723,102.51 - - - - - - 723,102.51 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (494,283.72) - - - - - - (494,283.72) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - - 228,818.79 - - - - - - 228,818.79 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 458,669,899.60 240,987,692.11 380,160,918.22 3,894,638,833.79 30,665,581.04 3,509,267.62 2,211,358.53 10,013,078.60 98,120,419.58 5,118,977,049.09 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 274,948,128.73 197,168,848.69 361,889,228.45 292,910,971.72 4,071,210.41 2,785,907.17 4,446,298.28 - 407,593,840.74 1,545,814,434.19 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย หน่วย : บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 215,205,712.63 217,155,785.92 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 21,321,021.72 22,358,068.74 

รวม 236,526,734.35 239,513,854.66 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแตง่ ยานพาหนะ 

ระบบสง่พลงังานไฟฟ้า
และเครื่องมอืเครื่องใชใ้น

การผลติไฟฟ้า 

 
เครื่องจกัร

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 97,002,972.90 146,791,642.46 565,341,228.86 10,944,299.02 31,048,545.26 400,501.00 1,058,400.00 41,475.00 852,629,064.50 
ซือ้ระหวา่งปี - - - 73,000.00 349,675.69 - - 17,477,945.08 17,900,620.77 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (15,815,558.16) - (3,477,850.33) - - - (19,293,408.49) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - - 7,506,341.48 - - - - (7,506,341.48) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - 140,324,273.77 420,907,784.00 10,367,001.45 29,796,131.80 400,500.00 89,084.77 - 601,884,775.79 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 2,882,736.70 21,008,160.59 216,119.50 444,165.43 - 53,304.83 - 24,604,487.05 
คา่เสือ่มราคา - จ าหน่าย - - (15,815,554.16) - (3,460,306.47) - - - (19,275,860.63) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - - 995,988.39 - - - - - 995,988.39 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (272,885.88) - - - - - (272,885.88) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
มลูค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 97,002,972.90 6,467,368.69 143,437,456.47 577,297.57 1,252,413.46 1.00 969,315.23 41,475.00 249,748,300.32 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใช ้

เครื่องใชแ้ละ
เครื่องตกแตง่ ยานพาหนะ 

ระบบสง่พลงังานไฟฟ้า
และเครื่องมอืเครื่องใช้
ในการผลติไฟฟ้า 

 
เครื่องจกัร 

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 97,002,972.90 146,791,642.46 557,032,012.18 11,017,299.02 27,920,370.62 400,501.00 1,058,400.00 10,013,078.60 851,236,276.78 
ซือ้ระหวา่งปี - -      639,308.80  477,706.75 300,738.23 - - 25,089,767.54 26,507,521.32 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (584,148,959.27) - (35,500.00) - - (89,062.50) (584,273,521.77) 
รบัโอน/โอนออกระหวา่งปี - - 35,013,783.64 - - - - (35,013,783.64) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 97,002,972.90 146,791,642.46 8,536,145.35 11,495,005.77 28,185,608.85 400,501.00 1,058,400.00 - 293,470,276.33 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - 143,207,010.47 426,100,390.43 10,583,120.95 26,779,990.76 400,500.00 142,389.60 - 607,213,402.21 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี -   2,734,073.22  18,726,299.62 223,547.82 428,923.48 - 53,304.79 - 22,166,148.93 
คา่เสือ่มราคา - จ าหน่าย - - (436,809,088.15) - - - - - (436,809,088.15) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 145,941,083.69  8,017,601.90 10,806,668.77 27,208,914.24 400,500.00 195,694.39 - 192,570,462.99 
ค่าเผือ่การด้อยค่า          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 723,102.51 - - - - - 723,102.51 
โอนกลบัระหวา่งปี - - (494,283.72) - - - - - (494,283.72) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - - 228,818.79 - - - - - 228,818.79 
มลูค่าตามบญัชี - สทุธิ          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 97,002,972.90 3,584,631.99 130,208,519.24 434,178.07 1,140,379.86 1.00 916,010.40 10,013,078.60 243,299,772.06 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 97,002,972.90    850,558.77  289,724.66 688,337.00 976,694.61 1.00 862,705.61 - 100,670,994.55 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย หน่วย : บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 21,002,405.41 23,931,314.24 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,163,743.52 673,172.81 

รวม 22,166,148.93 24,604,487.05 
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15. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

15.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครื่องจกัร และอุปกรณ์บางสว่นของกลุ่มบรษิทั 
ราคาทนุ จ านวนเงนิ 1,466.76 ลา้นบาท และ 3,143.61 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสทุธทิางบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า จ านวนเงนิ 782.26 ลา้นบาท และ 1,737.16 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุน จ านวนเงนิ 
236.98 ลา้นบาท และ 599.75 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูคา่สทุธทิางบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า จ านวนเงนิ 
97.19 ลา้นบาท และ 168.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) ไดจ้ดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้า
ประกนัวงเงนิสนิเชื่อต่างๆ กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 22 และ ขอ้ 39 

15.2  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มมสีนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่บนพืน้ทีข่องบรษิทัเอกชน ซึง่เมื่อครบ
ก าหนดตามสญัญา ผูใ้หเ้ช่าหรอืคู่สญัญามสีทิธเิลอืกทีจ่ะจ่ายเงนิค่าทรพัยส์นิหรอืใหบ้รษิทัย่อยทางออ้มท าการรือ้ถอน
เพื่อสง่มอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าหรอืคู่สญัญา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

15.2.1 ระบบและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า ตามสญัญาขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง จ านวน 8 โครงการ 
ราคาทุน จ านวนเงนิ 69.21 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ี จ านวนเงนิ 47.23 ลา้นบาท และ 50.86 ลา้นบาท 
ตามล าดบั บรษิทัย่อยทางออ้มไม่ไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอนในงบการเงนิเนื่องจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อยทางออ้ม
คาดการณ์ว่าผูใ้หเ้ช่าจะไมใ่หร้ือ้ถอน 

15.2.2 ระบบและเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติไฟฟ้า ตามสญัญาขายไฟฟ้าใหแ้ก่บรษิทัเอกชน จ านวน 4 โครงการ ราคาทนุ 
จ านวนเงนิ 155.87 ลา้นบาท และ 130.82 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสทุธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 142.70 ลา้นบาท 
และ 124.80 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิทัย่อยทางออ้มไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน จ านวนเงนิ 7.73 ลา้นบาท และ 
6.05 ลา้นบาท ตามล าดบั 

15.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ยานพาหนะสว่นหนึ่งของบรษิทัย่อยทางตรง ราคาทุน 0.46 ลา้นบาท มลูค่าสทุธติามบญัชี
จ านวนเงนิ 0.42 ลา้นบาท เป็นหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16.2 

15.4 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิทัไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ซือ้โดยเงนิสด 482,594,150.93 821,353,087.38 26,403,521.32 9,581,440.77 
ซือ้โดยการก่อหนี้ 37,131,138.44 66,118,494.25 104,000.00 8,319,180.00 
ซือ้โดยวธิสีญัญาเชา่ซือ้ 463,551.40 - - - 
สทุธ ิ 520,188,840.77 887,471,581.63 26,507,521.32 17,900,620.77 

15.5 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่ง ราคาทุนในงบการเงนิรวม 
จ านวนเงนิ 203.70 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม จ านวนเงนิ 175.78 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยท์ี่
ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ช่า ซึง่เมื่อครบก าหนดตามสญัญา จะตอ้งท าการรือ้ถอนโรงไฟฟ้าเพื่อสง่มอบพืน้ทีต่ามสภาพเดมิใหแ้ก่
ผูใ้หเ้ช่า บรษิทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดบ้นัทกึประมาณการรือ้ถอน จ านวนเงนิ 1.24 ลา้นบาทในงบการเงนิรวม 

15.6 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ตน้ทุนการกูย้มืในงบการเงนิรวม จ านวนเงนิ 9.67 ลา้นบาท เกดิจากเงนิกูย้มืโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัย่อยทางออ้ม จ านวนตน้ทุน
การกูย้มืค านวณตามตน้ทุนจรงิทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ LIBOR+2.5 ต่อปี 
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16. สญัญาเช่า 

16.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ

รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

 สญัญาเช่าทีด่นิ สญัญาเช่าพืน้ที ่ รวม 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    
 ฉบบัที ่16 น ามาใชค้รัง้แรก 27,986,691.00 15,958,089.00 43,944,780.00 
เงนิประกนัการเช่า - 390,000.00 390,000.00 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรุง 27,986,691.00 16,348,089.00 44,334,780.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างปีทีร่าคาทุน 9,174,807.70 7,996,217.00 17,171,024.70 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี (892,212.98) (1,063,660.00) (1,955,872.98) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (27,221,906.04) - (27,221,906.04) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 9,047,379.68 23,280,646.00 32,328,025.68 

กลุ่มบรษิทัเช่าสนิทรพัยป์ระกอบดว้ย ทีด่นิ และพืน้ทีห่ลงัคา อายุสญัญาเช่า มรีะยะเวลา 3 - 25 ปี โดยมสีทิธต่ิออายุ
สญัญาเช่าเมื่อสิน้สดุอายุสญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดอืนตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงรวมไวใ้นตน้ทนุขายและบรกิารในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

16.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิ

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สทุธ ิประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ปี 2563 

จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 45,856,412.81 
หกั  ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัช ี (13,951,272.43) 
รวม 31,905,140.38 
หกั  สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,164,017.73) 
สทุธ ิ 30,741,122.65 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าเพือ่เช่าทีด่นิ พืน้ทีห่ลงัคา และรถยนต ์เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยมกี าหนดการช าระ
ค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ถงึ 25 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาทีบ่อก
เลกิไม่ได ้
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16. สญัญาเช่า (ต่อ) 

16.2 หนี้สนิตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

รายการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 ฉบบัที ่16 น ามาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 43,660,246.00 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรุง 43,660,246.00 
บวก หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ระหว่างปี 25,025,832.00 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชเีพิม่ขึน้ระหว่างปี (8,028,246.10) 
 จ่ายช าระระหว่างปี (1,049,285.52) 
 เงนิจ่ายล่วงหน้า (2,097,640.16) 
 ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (25,605,765.84) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 31,905,140.38 

จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วง 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

 ปี 2563 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า ทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า  
   สทุธจิากดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชเีป็นดงันี้  
 ไม่เกนิ 1 ปี 1,164,017.73 
 เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,021,535.53 
 เกนิ 5 ปี 25,719,587.12 
 รวม 31,905,140.38 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเชา่ทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 1,955,872.98 - - - 
ดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,053,596.71 - - - 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซือ้
สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า 140,919.00 - 132,000.00 - 

ค่าเช่าจ่าย - 4,130,146.40 - 132,000.00 
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17. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

 
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 630,922,456.59 81,287,353.07 712,209,809.66 
รบัคนืเงนิค่าระบบสายสง่ไฟฟ้า - (23,036,106.89) (23,036,106.89) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 630,922,456.59 58,251,246.18 689,173,702.77 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 75,218,925.09 2,342,347.93 77,561,273.02 
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี 20,940,430.54 2,545,389.61 23,485,820.15 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 96,159,355.63 4,887,737.54 101,047,093.17 
มลูค่าตามบญัช ี- สทุธ ิ    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 555,703,531.50 78,945,005.14 634,648,536.64 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 534,763,100.96 53,363,508.64 588,126,609.60 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

 
สทิธใินการขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สทิธกิารใชส้ายสง่
กระแสไฟฟ้า รวม 

ราคาทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 630,922,456.59 58,251,246.18 689,173,702.77 
รบัโอนระหว่างปี - 34,347,135.69 34,347,135.69 
รบัคนืเงนิค่าระบบสายสง่ไฟฟ้า - (1,592,947.46) (1,592,947.46) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (506,338,174.55) (55,535,616.48) (561,873,791.03) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 124,584,282.04 35,469,817.93 160,054,099.97 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 96,159,355.63 4,887,737.54 101,047,093.17 
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี 12,382,578.43 1,643,737.30 14,026,315.73 
รบัคนืเงนิค่าระบบสายสง่ไฟฟ้า - (39,823.53) (39,823.53) 
ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (107,503,731.85) (5,720,563.54) (113,224,295.39) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,038,202.21 771,087.77 1,809,289.98 
มลูค่าตามบญัช ี- สทุธ ิ    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 534,763,100.96 53,363,508.64 588,126,609.60 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 123,546,079.83 34,698,730.16 158,244,809.99 
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17. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์: 

สทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เป็นค่าสทิธใินการผลติไฟฟ้าส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ใน
ประเทศไทย จ านวน 3 โครงการ และในประเทศญีปุ่่ น จ านวน 4 โครงการ 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้า : 

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศไทย เกดิจากสญัญากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง
ทีก่ าหนดใหส้ญัญาทีบ่รษิทัย่อยทางออ้ม 3 แห่ง ท ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยก าหนดให้
บรษิทัย่อยทางออ้มเป็นผูล้งทุนในการตดิตัง้ระบบสายสง่กระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า กรรมสทิธิ ์
ในสนิทรพัยท์ีล่งทุนจะตกเป็นของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและการไฟฟ้านครหลวง ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา บรษิทัย่อยจะ
ตดัจ าหน่ายสทิธดิงักล่าวเมื่อเริม่เดนิเครื่องจ่ายไฟเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

สทิธจิากการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น เกดิจากการจ่ายค่าสทิธดิงักล่าวจ านวน 2 โครงการ  

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบรษิทัไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 
สง่ผลใหส้นิทรพัยไ์ม่มตีวัตนคงเหลอืเพยีงสทิธกิารขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องโครงการในประเทศญีปุ่่ นจ านวน 
2 โครงการ 

 
18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

18.1 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 48,729,906.30 15,124,492.65 6,173,794.20 7,880,155.22 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (46,427,964.96) (49,953,412.90) - - 
สทุธ ิ 2,301,941.34 (34,828,920.25) 6,173,794.20 7,880,155.22 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 63 

เพิม่ขึน้จากการน า
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่ม

เครื่องมอืทางการเงนิ
มาปฎบิตัคิรัง้แรก 

 
บนัทกึเป็น (รายจา่ย) รายได ้

ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 63 
ก าไรหรอื
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ลูกหน้ีการคา้ 3,946,789.48 - 11,428,104.33 - 15,374,893.81 
สนิคา้คงเหลอื 1,246,800.07 - (469,393.28) - 777,406.79 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมนุเวยีนอื่น 6,997.00 - 4,226.00 - 11,223.00 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - 162,835.80 - 162,835.80 
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 5,334,920.14 (875,410.71) - 4,459,509.43 
ประมาณการหน้ีสนิส าหรบั 
ผลประโยชน์พนกังาน 9,923,906.10 - (5,526,875.02) 

 
(157,590.85) 4,239,440.23 

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

รวม 15,124,492.65 5,334,920.14 28,428,084.36 (157,590.85) 48,729,906.30 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี     
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (49,953,412.90) - 3,525,447.94 - (46,427,964.96) 

สทุธ ิ (34,828,920.25) 5,334,920.14 31,953,532.30 (157,590.85) 2,301,941.34 

 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 62 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 62 ก าไรหรอืขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ลกูหนี้การคา้ 4,520,000.00) (573,210.52) - 3,946,789.48) 
สนิคา้คงเหลอื 1,624,596.11) (377,796.04) - 1,246,800.07) 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 8,171.00) (1,174.00) - 6,997.00) 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน   7,935,496.26 3,227,827.68 (1,239,417.84) 9,923,906.10 

รวม 14,088,263.37) 2,275,647.12) (1,239,417.84) 15,124,492.65) 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (57,946,568.43) 7,993,155.53) - (49,953,412.90) 

สทุธ ิ (43,858,305.06) 10,268,802.65) (1,239,417.84) (34,828,920.25) 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.2 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้ (ต่อ) 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    

ณ วนัที ่
1 ม.ค. 63 

เพิม่ขึน้จากการน า
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิกลุ่ม

เครือ่งมอืทางการเงนิ
มาปฎบิตัคิรัง้แรก 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 

ก าไรหรอื
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อืน่ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - (131,596.11) - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 6,997.00 - 4,226.00) - 11,223.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 167,023.31 - (88,939.64) - 78,083.67 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
ผลประโยชน์พนกังาน 7,574,538.80 - (5,773,327.33) 51,252.03 1,852,463.50 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 4,892,667.69 (660,643.66) - 4,232,024.03 

รวม 7,880,155.22 4,892,667.69 (6,650,280.74) 51,252.03 6,173,794.20 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 62 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได ้
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 62 ก าไรหรอืขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
สนิคา้คงเหลอื 131,596.11 - - 131,596.11 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 8,171.00 (1,174.00) - 6,997.00 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 210,630.14 (43,606.83) - 167,023.31 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 5,825,932.59 1,986,535.41) (237,929.20) 7,574,538.80 

รวม 6,176,329.84 1,941,754.58) (237,929.20) 7,880,155.22 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.3 ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้ 

18.3.1 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั :     
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัปี 86,631,701.96) 79,500,044.15) 11,210,155.63 6,501,052.97) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งกบัผลแตกตา่งชัว่คราวรบัรูเ้มือ่เริม่แรก
และทีก่ลบัรายการ (31,953,532.30) (10,268,802.65) 6,650,280.74 (1,941,754.58) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 54,678,169.66) 69,231,241.50) 17,860,436.37 4,559,298.39) 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดซ้ึง่เกดิจาก     
    การด าเนินงานต่อเน่ือง 12,599,730.76 46,409,650.27 6,799,318.47 (1,941,754.58) 
    การด าเนินงานทีย่กเลกิ 42,078,438.90 22,821,591.23 11,061,117.90 6,501,052.97) 

รวมคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 54,678,169.66 69,231,241.50 17,860,436.37 4,559,298.39) 

18.3.2 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
จ านวนเงนิ 
ก่อนภาษ ี

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) 
ทางภาษ ี

จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

งบการเงนิรวม    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 1,290,517.19 (157,590.85) 1,132,926.34 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน (256,260.16) 51,252.03 (205,008.13) 
 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
จ านวนเงนิ 
ก่อนภาษ ี

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) 
ทางภาษ ี

จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

งบการเงนิรวม    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 5,576,293.04 (1,239,417.84) 4,336,875.20 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    

    ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 1,189,646.01 (237,929.20) 951,716.81 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.4 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2563 ปี 2562 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  1,619,790,514.98  970,964,826.05) 

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดส้ว่นทีต่อ้งเสยีภาษ ี  2,737,246,302.76  1,106,298,533.37) 
หกั ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้  (382,425,545.67)  (251,774,218.41) 

สทุธกิ าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  2,354,820,757.09  854,524,314.96) 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 470,964,151.42 20 170,904,862.99) 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (416,285,981.76)  (101,673,621.49) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 2 54,678,169.66 8 69,231,241.50) 

 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    ปี 2563 ปี 2562 

    
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  333,393,251.90  201,150,419.37) 

จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 66,678,650.38 20 40,230,083.87) 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (48,818,214.01)  (35,670,785.48) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 5 17,860,436.37 2 4,559,298.39) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทย่อยบางแห่งมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีที่เกดิจากผล
ขาดทุนสะสมทางภาษี จ านวนเงนิ 153.18 ลา้นบาท และ 474.65 ลา้นบาท ตามล าดบั (สิน้สดุระยะเวลาการหกักลบ
ในปี 2568 และ 2567 ตามล าดบั) ทัง้นี้บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งไดน้ าผลขาดทุนสะสมทางภาษบีางสว่นจ านวน 118.52 
ล้านบาท ไปบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีแล้ว ส่วนที่เหลอืยงัไม่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า 
บรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษดีงักล่าว 
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18. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

18.5 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั : 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื การ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากร
ก าหนด 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ ค านวณขึน้โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหล่านัน้ 

บรษิทัย่อยบางแห่ง ไม่มภีาระภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลทีต่้องช าระ เน่ืองจากบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
จากปีก่อน และมผีลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาของกจิการทีไ่ดร้บัส่งเสรมิการลงทุนมากกว่าก าไรสุทธทิางภาษีของ
สว่นงานทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัที่
รายงาน 

 
19. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีอื่น 72,827,465.29 30,698,210.19 4,739,075.98 15,757,746.28 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 150,271,403.62 - - 
รวม 72,827,465.29 180,969,613.81 4,739,075.98 15,757,746.28 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

1. เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีอื่น อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.17 - 4.75 ต่อปี และ 3.1 - 7.25 ต่อปี ตามล าดบั 

2. ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.2 - 2.6 ต่อปี และ 2.4719 - 5.8125 ต่อปี ตามล าดบั 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยที่ดนิบางส่วน อาคารทัง้หมด เครื่องจกัร และอุปกรณ์บางส่วนของกลุ่มบรษิัท  
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39 และตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
20.  ตัว๋แลกเงินขายลด 

บริษทัฯ : 

บรษิทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง ในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มตีัว๋แลกเงนิขายลด จ านวน 20 ฉบบั มลูค่าทีต่ราไว ้270 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  
4.6 ต่อปี และในระหว่างไตรมาสที ่1 ปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลดดงักล่าวครบทัง้จ านวนแลว้ 
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20.  ตัว๋แลกเงินขายลด (ต่อ) 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) "ETP" 

ในระหว่างปี 2563 ETP ไดอ้อกตัว๋แลกเงนิขายลด (Bill of Exchange : B/E) ใหแ้ก่บรษิทัแหง่หนึ่ง จ านวน 1 ฉบบั 
มลูค่าทีต่ราไว ้ 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี ซึง่ ETP ไดจ้่ายช าระตัว๋แลกเงนิขายลดดงักล่าวครบทัง้
จ านวนแลว้ 
 

21. เจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ปี 2563 
ปี 2562 

(จดัประเภทใหม่) ปี 2563 ปี 2562 
เจา้หนี้การคา้     
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัย่อย - - 5,116,699.78 3,032,372.69 

             - บรษิทัอื่น 30,005,466.98 34,504,813.04 645,536.54 19,867,561.43 

รวมเจา้หนี้การคา้ 30,005,466.98 34,504,813.04 5,762,236.32 22,899,934.12 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น     
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัย่อย - - 2,684,992.00 8,604,940.00 
             - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 401.11 1,190.17 - - 
             - บรษิทัอื่น 101,367,219.11 109,087,357.03 2,772,509.83 5,699,996.15 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 14,431,613.65 14,270,682.33 1,986,939.83 4,226,795.50 
รายไดร้บัล่วงหน้า 408,980.00 43,560.00 - 43,560.00 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 13,320,427.79 22,160,154.66 2,603,221.81 4,170,213.30 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 129,528,641.66 145,562,944.19 10,047,663.47 22,745,504.95 
รวมเจา้หนี้การคา้ 
    และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 159,534,108.64 180,067,757.23 15,809,899.79 45,645,439.07 

 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิมดีงันี้ 
    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,317,524,344.63 2,835,339,349.93 426,236,730.71 433,148,000.00 
บวก  กูเ้พิม่ระหว่างปี 159,804,613.78 937,322,919.73 - 74,748,730.71 
บวก  ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 115,325,071.71 (106,345,309.54) - - 
หกั    จ่ายคนืระหว่างปี (1,875,433,341.71) (348,792,615.49) (82,419,250.00) (81,660,000.00) 
หกั    ลดลงจากการจ าหน่ายธุรกจิ (1,250,521,542.10) - - - 
รวม 466,699,146.31 3,317,524,344.63 343,817,480.71 426,236,730.71 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (108,596,385.73) (364,452,522.99) (70,680,000.00) (80,488,000.00) 

สทุธ ิ 358,102,760.58 2,953,071,821.64 273,137,480.71 345,748,730.71 



 

หน้า 76 จาก 107 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 แหง่ โดยมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั และตอ้งปฏบิตัติาม
เงื่อนไข รวมถงึขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39) 

รายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื ดงันี้ 

บริษทัฯ : 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

96.00 
 

เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร งวดที ่1 : จ านวน 30 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มกราคม 2560 
งวดที ่2 : จ านวน 66 ลา้นบาท 
ภายในเดอืน มถุินายน 2560 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 44.25 ลา้นบาท) 

MLR-1 งวดที ่1 - 60 เดอืนละ 0.50 ลา้นบาท  
งวดที ่61 เป็นตน้ไป เดอืนละ 1.10 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2563 

422.50 เพือ่ซื้อหุน้ บรษิทั 
ตะวนัออกการพมิพ ์
และบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั* 

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

THB FIX 6M+1.97 ช าระคนืภายใน 82 งวด งวดละ 5 ลา้น
บาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลงช าระ
เท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2568  

77.50 เพือ่ซื้อหุน้ บรษิทั 
ตะวนัออกการพมิพ ์
และบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั* 

เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ธ.ค.62 (เบกิ
เงนิกูแ้ลว้ 72.34 ลา้นบาท) 

THB FIX 6M+2.6 งวดที ่1 - 2 เดอืนละ 0.89 ลา้นบาท  
งวดที ่3 เป็นตน้ไป เดอืนละ 0.92 ลา้น
บาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลงช าระ
เท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2569 

596.00 *เดมิชือ่ บรษิทั เวลิด ์พริน้ ติ้ง แอนด ์แพค็เกจ็จิง้ จ ากดั 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

1) จ าน าหุน้สามญัของบรษิทัย่อยทางตรงบางสว่น 
2) จ านองทีด่นิและอาคารทัง้หมดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรง 
3) จ านองเครื่องจกัรบางสว่นของบรษิทัย่อยทางตรง 

บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัิ และขอ้จ ากดัทีส่ าคญับางประการ
ดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกว่า 3 : 1 เท่า ในปี 2562 และไม่เกนิกว่า 2 : 1 
เท่า ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

2) ด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.5 : 1 เท่า 

บริษทัยอ่ยทางตรง : ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั “EPPCO” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

112.50 
 

เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
ในการผลติกระดาษ
ลกูฟูกและกลอ่ง
กระดาษ 

เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 62 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 80 ลา้นบาท) 

MLR-0.75 ช าระคนืภายใน 84 งวด งวดละ 1.34 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) ช าระงวด
แรกเริม่ ธ.ค. 62 

ภายในปี 2569 

15.84 ลงทุนและด าเนินงาน
อนุรกัษ์พลงังานใน
อาคารหรอืโรงงาน 

เบกิภายในวนัที ่31 ธ.ค. 62 
(เบกิเงนิกูแ้ลว้ 15.04 ลา้น
บาท) 

MLR-1 ช าระคนืภายใน 60 งวด งวดละ 0.26 
ลา้นบาท (ยกเวน้งวดสุดทา้ยตกลง
ช าระเท่ากบัจ านวนทีเ่หลอื) 

ภายในปี 2567  

128.34      
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

1) บรษิทัฯ เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
2) จ านองเครื่องจกัรบางสว่นของบรษิทัย่อยทางตรง 

บรษิทัย่อยทางตรง ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัิ และขอ้จ ากดัทีส่ าคญั
บางประการดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิกว่า 1.2 : 1 เท่า 
2) ด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.3 : 1 เท่า 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 
วงเงนิกูย้มื วตัถุประสงค ์ เงื่อนไขการเบกิจ่าย อตัราดอกเบีย้ การผ่อนช าระ 

วงเงนิที ่1     

สนิเชื่อสว่น ก. 300 ลา้นบาท เพื่อช าระค่าก่อสรา้ง ภายใน 18 เดอืน นบัจาก LIBOR 6M+2.5 ภายใน 3.6 ปี นบัจาก 
สนิเชื่อสว่น ข. 3,305 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น  วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อ 

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

วงเงนิที ่2     

สนิเชื่อสว่น ก. 632 ลา้นบาท เพื่อช าระค่าก่อสรา้ง ภายใน 12 เดอืน นบัจาก LIBOR 6M+2.5 ภายใน 3 ปี นบัจากวนัที ่
สนิเชื่อสว่น ข. 465 ลา้นเยน โรงไฟฟ้าพลงังาน วนัทีเ่บกิรบัสนิเชื่อสว่น  เบกิรบัสนิเชื่อสว่น ก 

 แสงอาทติย ์ ก หรอื สว่น ข งวดแรก  หรอื สว่น ข งวดแรก 

ในระหว่างปี 2563 ETP ไดจ้่ายช าระคนืวงเงนิกูข้า้งตน้แลว้ทัง้จ านวน และไดไ้ถ่ถอนหลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการ
กูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิแลว้ 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั “EPCOG” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

60.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร เบกิรบัเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31 ก.ค. 2558 

MLR-2 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน พ.ค. 2558 จ่ายงวดละ 
0.77 ลา้นบาท 

ภายในปี 2562 

47.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการคงิสแ์พค) 

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

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ก.ค. 2560 จ่ายงวดละ 
0.67 ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการคลนิทแ์พค) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ต.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สุดทา้ย จ่ายงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2566 

22.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการแสงรุ่ง) 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ส.ค. 61 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคาร
ขยายออกไปตามทีธ่นาคาร
เหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืนนบัจากเบกิถอนเงนิกูง้วด
สุดทา้ย จ่ายงวดละ 0.32    
ลา้นบาท 

ภายในปี 2567 

300.00 เพือ่ซื้อเครือ่งจกัร 
(โครงการดบัเบิล้สตาร)์ 

เบกิเงนิกูภ้ายใน 31 ธ.ค. 62 
หรอืระยะเวลาอื่นทีธ่นาคารขยาย
ออกไปตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 

MLR-0.75 ช าระคนืทุกสิน้เดอืน เริม่สิน้
เดอืน ธ.ค. 2562 จ่ายงวดละ 
0.16 ลา้นบาท 

ภายในปี 2569 

451.00      
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

หลกัทรพัยท์ีน่ าไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

1) จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรใหม่ เพื่อเป็นหลกัประกนัภายใน 90 วนันบัตัง้แต่
วนัทีม่กีารเบกิใชว้งเงนิ 

2) โอนสทิธกิารรบัเงนิส าหรบัโครงการเช่าซือ้ใหแ้ก่ธนาคาร ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท าสญัญา 
3) มอบสทิธเิรยีกรอ้งทีบ่รษิทัมต่ีอลกูหนี้แห่งสทิธ/ิลกูหนี้การคา้ทุกราย 
4) การโอนสทิธใินผลประโยชน์ต่างๆ ทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มจะไดร้บัจากขอ้ตกลงต่างๆ ในสญัญากูเ้งนิ 
5) บรษิทัฯ บรษิทัย่อยทางตรง และบรษิทัย่อยทางออ้ม เขา้ค ้าประกนัเตม็วงเงนิ 
6) จ าน าหุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยทางตรง 
7) จ านองเครื่องจกัรทัง้หมดของบรษิทัย่อยทางออ้ม 

บรษิทัย่อยทางออ้มตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักล่าว ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดัทีส่ าคญับาง
ประการดงัต่อไปนี้ 

1) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิกว่า 3 : 1 เท่า และไม่เกนิกว่า 4 : 1 เท่า 
2) ด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของทุน (DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.1 - 1.2 : 1 เท่า 

บริษทัยอ่ยทางอ้อมในปี 2562 : 

บรษิทั อารพ์วี ีพลงังาน จ ากดั “RPV” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

305.45 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 2557 ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่น ามาเป็นเงนิลงทุน
เพิม่ในประเทศไทยและ
เวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท และ
เพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสุดทา้ย 3.76 ลา้น
บาท รวมทัง้หมด 45 งวด  ช าระงวดแรก 
เริม่ ก.พ. 62 

ภายในปี 2565 

385.45      

บรษิทั เจเคอาร ์พลงังาน จ ากดั “JKR” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

305.45 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรกเริม่ ธ.ค. 2557 ภายในปี 2565 

80.00 เพือ่น ามาเป็นเงนิลงทุน
เพิม่ในประเทศไทยและ
เวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน งวดแรก 1.42 ลา้นบาท และ
เพิม่ขึน้ทุกงวดจนถงึงวดสุดทา้ย 3.76 ลา้น
บาท รวมทัง้หมด 45 งวด  ช าระงวดแรก 
เริม่ ก.พ. 62  

ภายในปี 2565 

385.45      
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  (ต่อ) 

บรษิทั ลพบุร ีโซล่า จ ากดั “LOP” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

414.00 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

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

THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก  
30 ม.ิย. 2557 

ภายในปี 2564 

140.00 เพือ่น ามาเป็นเงนิลงทุน
เพิม่ในประเทศไทยและ
เวยีดนาม 

งวดที ่1 รบัเงนิกูท้ ัง้หมด THBFIX 
1M+2.5 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก  
31 ม.ค. 2562 

ภายในปี 2567 

554.00      

บรษิทั ปราจนี โซล่า จ ากดั “PS” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

156.50 เพือ่ช าระค่าก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

เบกิเมือ่วนัที ่26 พ.ค. 2560 5.85 และ 
THBFIX 
1M+3.15 

เป็นรายเดอืน ช าระงวดแรก 31 พ.ค. 2560 ภายในปี 2572 

Kyotamba Solar Godo Kaisha (Jpn Co.) “GK3” 

วงเงนิกูย้มื 
(ลา้นเยน) วตัถุประสงค ์ เงือ่นไขการเบกิจ่าย 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

2,700 เพือ่ช าระคนืภาระหนี้สนิ
ในการกูย้มืทีม่อียู ่

ภายในเดอืน ตุลาคม 2560 LIBOR 
6M+1.6 

ช าระคนืทุกสิน้เดอืน ก.พ. และ ส.ค. 
ช าระงวดแรกสิน้เดอืน ก.พ. 2561 

ภายในปี 2578 

ในระหว่างปีกลุ่มบรษิทั ไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มขา้งตน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7.2 

 
23. หุ้นกู้ - สุทธิ 

บริษทัฯ : 

23.1 เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1 ชุด จ านวน 500,000 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่รา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.75 ครบก าหนดวนัที ่6 มนีาคม 2564 

23.2 เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1 ชดุ จ านวน 491,700 หน่วย มลูคา่หน่วยทีต่รา
ไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 491.70 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.25 ครบก าหนดวนัที ่19 กนัยายน 2563 
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23. หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 

23.3 เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 815,400 หน่วย มลูค่าหน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 815.40 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1  328.00 5 7 มถุินายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2  283.30 5.2 8 มถุินายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3  204.10 5.35 8 มถุินายน 2564 
รวม 815.40   

 บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) “ETP” 

23.4 เมื่อวนัที ่ 31 สงิหาคม 2563 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิ มปีระกนั     
และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จ านวน 852,500 หน่วย มลูค่าหน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 852.50 ลา้น
บาท อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.50 ครบก าหนดวนัที ่31 สงิหาคม 2565 

23.5 เมื่อวนัที ่ 29 กนัยายน 2559 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 1,500,000 หน่วย มลูค่า
หน่วยทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 1,500 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2559 ใหเ้พิม่วงเงนิการออกหุน้กูจ้ากเดมิ 2,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยช าระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1   500.00 4.2 23 กนัยายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 500.00 4.5 23 กนัยายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 500.00 4.8 23 กนัยายน 2564 
รวม 1,500.00   

23.6 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2559 บรษิทัย่อยไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 3 ชุด จ านวน 918,700 หน่วย มลูค่าหน่วยที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 918.70 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 
1/2558 เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2558 ทีใ่หอ้อกหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
ชนิดหุน้กู ้

มลูค่า 
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) วนัครบก าหนด 

หุน้กูช้นิดทยอยช าระคนืเงนิตน้ ครัง้ที ่1/2559 ชุดที ่1  113.40 4.15 5 เมษายน 2562 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่2 308.50 4.65 5 เมษายน 2563 
หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 ชุดที ่3 496.80 5.1 5 เมษายน 2564 
รวม 918.70   

 บรษิทัย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัแิละขอ้จ ากดับางประการ รวมถงึการใหบ้รษิทัย่อยด ารงอตัราสว่น
ของหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 3.25 : 1  
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23. หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของหุน้กู ้- สทุธ ิมดีงันี้ 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,284,400,000.00 3,177,400,000.00 1,479,100,000.00 815,400,000.00 
บวก ออกและเสนอขายระหว่างปี 852,500,000.00 991,700,000.00 - 991,700,000.00 
หกั ไถ่ถอนระหว่างปี (1,583,500,000.00) (884,700,000.00) (775,000,000.00) (328,000,000.00) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 2,553,400,000.00 3,284,400,000.00 704,100,000.00 1,479,100,000.00 
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ (8,705,190.00) - - - 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ 1,466,764.88 - - - 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,700,900,000.00) (1,583,500,000.00) (704,100,000.00) (775,000,000.00) 

สทุธ ิ 845,261,574.88 1,700,900,000.00 - 704,100,000.00 

 
24. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 

 กลุ่มบรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และบ าเหนจ็ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุงาน 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ มคีวามเสีย่งจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก่ ความ
เสีย่งของช่วงชวีติ และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 49,911,637.80 40,065,593.00 37,872,694.01 29,129,663.00 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 12,112,628.31 - 8,933,099.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 8,259,697.90 6,327,984.42 2,234,076.66 4,435,143.02 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,200,536.00 1,341,142.11 645,378.01 923,852.00 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรบัปี (5,755,942.99) (4,359,417.00) (31,746,091.33) (4,359,417.00) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ 

     ผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นระหว่างปี (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  52,483,928.75 49,911,637.80 9,262,317.51 37,872,694.01 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (4,117,722.91) (3,084,007.00) (3,644,556.57) (2,207,047.00) 

สทุธ ิ 48,366,205.84 46,827,630.80 5,617,760.94 35,665,647.01 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบรษิทั ในงบการเงนิรวมระยะเวลาประมาณ 7 - 18 ปี และ 9 - 17 ปี ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ระยะเวลาประมาณ 7 ปี และ 9 ปี ตามล าดบั 
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24. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการ ดงัต่อไปนี้ 

    หน่วย : บาท 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน :     

    ตน้ทุนขายและบรกิาร 6,566,070.33 13,045,329.65 1,673,278.00 9,730,199.00 
    ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 550,387.07 983,385.70 166,120.67 919,592.00 
    ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 807,597.26 4,093,739.88 390,653.00 3,026,535.02 
    ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,536,179.24 1,659,299.61 649,403.00 615,768.00 

    รวม 9,460,233.90 19,781,754.84 2,879,454.67 14,292,094.02 

ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :     
    ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ 
        ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

    หน่วย : บาท 

    ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
    สมมตฐิานทางการเงนิ 3,323,546.36 849,039.44 521,777.70 51,983.00 
    การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (4,076,041.29) (8,372,762.87) (102,152.34) (3,471,906.01) 
    สมมตฐิานประชากร (379,505.03) 1,947,430.39 (163,365.20) 2,230,277.00 

    รวม (1,131,999.96) (5,576,293.04) 256,260.16 (1,189,646.01) 

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
*   อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 0.92 - 1.81 1.71 - 3.06 0.92 2.52 
    อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 4 - 5 4 - 5 4 4.14 
**  อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 1.91 - 22.92 0 - 25 1.91 - 22.92 0 - 25 
*** อตัรามรณะ (รอ้ยละ) 105 105 105 105 
     อายคุรบเกษยีณ (ปี) 60 60 60 60 
*    อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
**   ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
***  อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 
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24. ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบั
ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน แสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
อตัราคดิลด      
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (4,003,448.54) (4,218,675.35) (371,262.60) (3,127,911.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 4,564,992.31 4,781,944.46 416,287.50 3,521,645.00) 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 4,395,756.16 5,349,950.31 399,177.71 4,060,590.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (3,943,097.21) (4,698,355.44) (364,165.54) (3,561,697.00) 
อตัราการลาออก     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 - (4,134,981.96) - (3,288,639.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 - 2,724,552.03 - 1,963,031.00) 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20 (2,111,343.15) - (185,198.53) - 
ลดลง รอ้ยละ 20 2,319,498.45 - 200,751.79 - 

แมว้่าการวเิคราะหน์ี้ไม่ไดค้ านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงนิสด ทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว  
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 

 
25. เจ้าหน้ีค่าหุ้น 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) "ETP" 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ ETP ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2562 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

25.1 ให ้EP Group (HK) Co., Ltd. (“EP-HK”) เขา้ซือ้หุน้ของ Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.) (“AEKK”) 
จ านวน 2,450 หุน้ จาก บรษิทั โซล่า พาวเวอร ์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“SPM-TH”) เป็นจ านวนเงนิ 
181.50 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว เพื่อจดัโครงสรา้งการถอืหุน้
ใหม่ก่อนการขายหุน้ SPM-TH ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คงเหลอืเป็นเจา้หนี้ค่าหุน้จ านวน 27.49 ลา้นบาท ทัง้นี้ ไดจ้่าย
ช าระเจา้หนี้ค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2563 

25.2 ให ้EP-HK เขา้ซือ้หุน้ของ AEKK จ านวน 50 หุน้ จากผูถ้อืหุน้เดมิ เป็นจ านวนเงนิ 0.15 ลา้นบาท ภายหลงัการซือ้หุน้
ดงักล่าว สดัสว่นการถอืหุน้ใน AEKK เพิม่เตมิจากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 98 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 EP-HK ยงัไม่ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าว 
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26. ค่าเผือ่หน้ีสินจากภาระค า้ประกนั 

ในระหว่างปี 2546 ผู้บรหิารแผนของบรษิัทฯ มมีติให้บนัทกึประมาณการหนี้สนิที่อาจจะเกดิขึ้นจากการค ้าประกนั     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดยบรษิทั แมเนเจอร ์มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“MMG”) จ านวน 200 ลา้นบาท ต่อธนาคาร
แห่งหนึ่ง  โดยบรษิัทฯ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวน เนื่องจาก MMG ไม่สามารถปฏบิตัิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการใน
ขณะนัน้ได้ ต่อมา MMG ได้ปฏบิตัิตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครัง้ที่ 2 ที่ได้ผ่านความเหน็ชอบจากศาลแล้วเมื่อวนัที่ 17 
กุมภาพนัธ ์2547 และเมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2550 ศาลมมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกจิการของ MMG 

ในระหว่างปี 2548 MMG ไดช้ าระคนืเจา้หนี้บางสว่นโดยการใหเ้จา้หนี้แปลงหนี้เป็นหุน้สามญัและใหเ้จา้หนี้แปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ซึง่นายทะเบยีนหุน้สามญัของ MMG ไดม้อบหุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าวใหแ้ก่เจา้หนี้
แลว้ ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการครัง้ 2 ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้รษิทัดงักล่าวมหีนี้สนิในสว่นทีบ่รษิทัฯ ค ้าประกนัคงเหลอื
เป็นจ านวนเงนิ  46.21  ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัฯ ไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมการค ้าประกนักบั MMG 

เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน 2551 ศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายไดม้คี าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด MMG ตามพระราชบญัญตัิ
ลม้ละลาย  ทัง้นี้ ภาระหนี้สนิในส่วนทีบ่รษิัทฯ ค ้าประกนัยงัคงมอียู่เช่นเดมิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ก าหนด
แนวทางในการช าระหนี้โดยแปลงหนี้เป็นหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 4 บาท ในขณะนัน้ ทัง้นี้ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
ลดทุน - หุน้สามญั อตัรา 3 ต่อ 1 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท แต่บรษิทัฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินการปรบัค่าเผื่อหนี้สนิจากการค ้าประกนั 
เนื่องจากบรษิทัฯ ยงัไม่ไดร้บัการเรยีกรอ้งจากธนาคารแห่งหนึ่งใหจ้่ายช าระหนี้จ านวนดงักล่าว แทน MMG จนถงึปัจจุบนั 

เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2553 ศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายไดม้คี าพพิากษาให้ MMG เป็นบุคคลลม้ละลายตามรายงาน
ของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยจ์ากมตกิารประชุมเจา้หนี้ครัง้แรก 

 ปัจจบุนัศาลแพ่งแผนกคดลีม้ละลายอยู่ในระหว่างด าเนินการจ าหน่ายทรพัยข์อง MMG หากจ าหน่ายได ้ เจา้พนกังาน
พทิกัษ์ทรพัย ์จะมหีมายแจง้ใหท้างบรษิทัฯ เขา้รบัช าระหนี้ต่อไป 

 
27. ทุนเรอืนหุ้น 

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ในระหว่างปี มดีงัต่อไปนี้ 

  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ปี 2563 ปี 2562 
  หุน้สามญั หน่วย : บาท หุน้สามญั หน่วย : บาท 

  (หุน้) ทนุเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ (หุน้) ทนุเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 
ทนุจดทะเบยีน       
   ยอดยกมาตน้ปี 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 1,045,038,462 1,045,038,462.00 - 
   เพิม่ทนุ 552,942,000 552,942,000.00 - - - - 
   ลดทนุ - - - (18,961,776) (18,961,776.00) - 

   ยอดยกไปปลายปี 1,579,018,686 1,579,018,686.00 - 1,026,076,686 1,026,076,686.00 - 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้       
   ยอดยกมาตน้ปี 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 
   เพิม่ทนุ 10,934,257 10,934,257.00 41,347,892.85 - - - 

   ยอดยกไปปลายปี 932,507,097 932,507,097.00 609,213,590.57 921,572,840 921,572,840.00 567,865,697.72 
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27. ทุนเรอืนหุ้น (ต่อ) 

ปี 2563 

27.1 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2563 เมื่อวนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจด
ทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 552,942,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเสนอ
ขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) จ านวน 276,471,000 หุน้ เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ไป (Public offering : PO) จ านวน 184,314,000 หุน้ และเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
placement : PP) จ านวน 92,157,000 หุน้ มผีลใหจ้ านวนหุน้จากเดมิ 1,026,076,686 หุน้ เพิม่เป็น 1,579,018,686 หุน้ 
และบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2563 

ปี 2562 

27.2 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่ 25 เมษายน 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 
18,961,776 หุน้ ทีเ่หลอืจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โดยจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) จ านวน 18,961,776 หุน้ โดยลดทุนจดทะเบยีน จากเดมิ 1,045,038,462 หุน้ 
เป็น 1,026,076,686 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท และบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่7 
พฤษภาคม 2562 

 
28. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สงูกว่า
มลูค่าหุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งน าค่าหุน้สว่นเกนิน้ีตัง้เป็นทุนส ารอง (“สว่นเกนิมลูค่าหุน้”) สว่นเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะ
น าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้

 
29. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทั : 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงนิปันผลได ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.09 ลา้นบาท 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางอ้อม : 

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทย่อยที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนผลก าไร ซึง่บรษิทัท ามาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปันผลจนกว่าทุน
ส ารองนัน้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
น าไปหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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30. เงินปันผลจ่าย 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจ่ายในระหวา่งปี มดีงันี้ 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย 

เงนิปันผล 
จ่ายต่อหุน้ 

(บาทต่อหุน้) 

เงนิปันผล
จ่าย 

(ลา้นบาท) 
วนัทีจ่่าย 
เงนิปันผล 

ปี 2563     
เงนิปันผลระหว่างกาลจากผล
การด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2562 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2563 

0.20 184.31 15 พ.ค. 2563 

ปี 2562     
เงนิปันผลระหว่างกาลจากผล
การด าเนินงาน ตัง้แต่เดอืน 
กรกฎาคม ถงึ ธนัวาคม 2561 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562
เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562 

0.10 92.16 23 พ.ค. 2562 

 
31. รายได้เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

 รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัสนบัสนุนสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ของบรษิทัย่อย
ทางออ้ม 3 แห่ง จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ในอตัรา 8 บาท  
ต่อกโิลวตัต ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ บรษิทัย่อยทางออ้มรบัรูเ้งนิอุดหนุน
ดงักล่าวเป็นรายไดท้ัง้จ านวน เมือ่บรษิทัย่อยทางออ้มจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนัน้ อย่างไรกต็าม
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มทัง้ 3 แห่งดงักล่าวแลว้ (ดหูมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.5 ประกอบ) 

 
32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 

    หน่วย : บาท 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู

และงานระหว่างท า 50,524,223.44 (4,270,636.43) 16,584,150.54 (7,285,752.18) 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 308,791,929.72 301,548,262.32 175,106,094.19 229,325,319.02 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 141,674,956.94 171,083,580.83 47,175,347.79 95,281,846.86 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        252,508,923.06 262,999,674.81 22,166,148.93 24,604,487.05 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ (494,283.72) (272,885.88) (494,283.72) (272,885.88) 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 45,623,811.14 29,173,052.71 - - 
ค่าสาธารณูปโภค 18,852,943.96 23,649,980.69 6,806,977.18 11,897,623.20 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 35,824,424.97 35,823,218.90 14,343,126.33 13,818,693.00 
ตน้ทุนทางการเงนิ 280,907,298.75 360,711,999.70 90,460,893.52 113,913,494.52 
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33. การด าเนินงานท่ียกเลิก 

กลุ่มบรษิัทมสี่วนงานจากการด าเนินงานทีย่กเลกิและมกีารปรบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 42.1 ส่งผลให้บรษิัทฯ ไม่มผีลการด าเนินงานจากส่วนงานรบัจ้างพมิพ์ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 
นอกจากนี้ยงัมสีว่นงานจากการด าเนินงานทีย่กเลกิจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มตามทีก่ล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.1.5 และ 2.2.1.7 มีผลท าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมในบรษิัท
ดงักล่าว โดยกลุ่มบรษิทัไม่ไดน้ าฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัดงักล่าวมารวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มบรษิทัไดส้ญูเสยีอ านาจการควบคุม 

33.1 รายละเอยีดของผลการด าเนินงานของสว่นการด าเนินงานทีย่กเลกิมดีงันี้ 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 458,367,169.14 403,932,010.09 350,792,203.32 433,024,325.70 
รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล 129,087,118.20 216,429,712.00 - - 
รายไดอ้ื่น 22,620,133.52 3,804,900.63 51,777,716.25 3,969,002.19 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (235,895,895.34) (233,886,806.19) (290,913,914.28) (362,086,802.03) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย - - (15,060,852.44) (20,761,999.73) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (42,076,976.76) (22,380,701.11) (7,492,494.38) (3,157,706.04) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (64,769,254.86) (52,611,200.83) (902,208.92) (2,629,110.60) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 267,332,293.90 315,287,914.59 88,200,449.55 48,357,709.49 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (42,078,438.90) (22,821,591.23) (11,061,117.90) (6,501,052.97) 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 225,253,855.00 292,466,323.36 77,139,331.65 41,856,656.52 

33.2 ผลสะสมของรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม 
    ปี 2563 ปี 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงนิ 139,838,327.85 (112,006,365.24) 

33.3 งบกระแสเงนิสดของการด าเนินงานทีย่กเลกิแสดงไดด้งันี้ 

    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,289,842,438.79) 731,183,184.50) (118,924,768.20) 1,001,663.02 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 324,597,420.66) (595,731,678.55) 172,714,010.06 (5,594,915.72) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,614,012,646.38) (124,017,563.14) (10,973,041.75) (40,205,826.77) 
กระแสเงนิสดสทุธ ิ 427,213.07) 11,433,942.81) 42,816,200.11 (44,799,079.47) 
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34. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างปี โดย
แสดงการค านวณดงันี้ 

   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
    (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท)     
    จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 910,058,054.84 359,254,415.78 238,393,483.88 154,734,464.46 
    จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 225,253,855.00 292,466,323.36 77,139,331.65 41,856,656.52 
    รวมก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ 
        ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 1,135,311,909.84 651,720,739.14 315,532,815.53 196,591,120.98 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัที่
ออกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 921,812,495 921,572,840 921,812,495 921,572,840 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)     
    จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 0.99 0.39 0.26 0.17 
    จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.24 0.32 0.08 0.04 
    รวมก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.23 0.71 0.34 0.21 

 
35. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนโดยไดร้บั
สทิธติามประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อกจิการผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้
ประเภท 6.13.1 ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติเพื่อการใชพ้ลงังานทดแทน และกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ โดยตอ้งเป็นเครื่องจกัรทีซ่ือ้เขา้มาภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดตามบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

2. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกี าหนดเวลา 
8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

3. ใหไ้ดล้ดหย่อนภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละ  50   ของอตัรา
ปกตมิกี าหนด 5 ปี นบัจากวนัพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
1310(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1311(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1312(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1313(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1314(1)/2557 13 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 18 กนัยายน 2557 
1396(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 28 เมษายน 2558 
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35. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
1397(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 30 เมษายน 2558 
1398(8)/2557 28 มนีาคม 2557 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 10 มถุินายน 2558 
61-1371-1-00-1-0 31 ตุลาคม 2561 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 07 มถุินายน 2562 
63-0910-1-03-1-0 24 กรกฎาคม 2563 บรษิทั เอป็โก ้กรนี พาวเวอร ์พลสั จ ากดั 01 ธนัวาคม 2563 

 

4. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่เกนิ
รอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน มกี าหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการประเภททีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ คอื ผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ประเภท 6.13.1 ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้ 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้
59-0967-1-00-1-0 20 มถุินายน 2559 บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สงิหาคม 2560 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และสว่น
ทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่เสรมิ 

 
รวม 

รายได ้ 427,353 2,335,863 2,763,216 424,961 1,678,766 2,103,727 
ตน้ทุนและคา่ใชจ้่าย (44,927) (1,153,177) (1,198,104) (173,187) (1,028,806) (1,201,993) 

ก าไรสทุธ ิ 382,426 1,182,686 1,565,112 251,774 649,960 901,734 

ผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการ ดงันี้.- 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 

36. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กลุ่มบรษิทัและพนกังานของกลุ่มบรษิทั ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบรษิัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ  3 - 5 ของเงนิเดอืน 
กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้บรหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังาน
เมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบรษิทั 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนในงบการเงนิรวม เป็นจ านวน
เงนิ 4.15 ลา้นบาท และ 4.36 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวนเงนิ 2.96 ลา้นบาท และ 2.18 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบรษิทัทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผล
การด าเนินงานของสว่นงาน ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั คอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ 

กลุ่มบรษิทัน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานด าเนินงานเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน สว่นงานด าเนินงาน
พจิารณาจากระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิภายในทีไ่ดร้ายงานต่อผูม้อี านาจการตดัสนิใจ
สงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดสว่นงาน 

สนิทรพัย ์ รายไดจ้ากสว่นงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสว่นงานหรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บัสว่นงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

สว่นงานธุรกจิ : 

สว่นงาน 1 : รบัจา้งพมิพ ์
สว่นงาน 2 : ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
สว่นงาน 3 : เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
สว่นงาน 4 : ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

สว่นงานภูมศิาสตร ์: 

ในการน าเสนอการจ าแนกสว่นงานภูมศิาสตร ์ รายไดต้ามสว่นงานแยกตามเขตภมูศิาสตรโ์ดยก าหนดจากสถานทีต่ัง้ของ
กลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมสีว่นงานทีส่ าคญั ดงันี้ 

สว่นงาน ขอบเขตการด าเนินงานหลกั 

ประเทศไทย รบัจา้งพมิพ ์ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยบ์นหลงัคา บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  

ประเทศญีปุ่่ น ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และจากพลงังานลม 
ประเทศฮ่องกง เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

37.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 564,785 489,229 - 66,904 (105,263) 1,015,655 

ก าไรจากการด าเนินงาน 108,725 413,880 - 8,825 4,418 535,848 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 129,087 - - - 129,087 
   ดอกเบี้ยรบั 88,581 7,539 53,321 136 (141,305) 8,272 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - 2,100 1,804,009 - (238,939) 1,567,170 
   ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 1,214 - - - - 1,214 
   อื่นๆ 350,041 262,255 557,297 - (1,127,776) 41,817 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 239,278 239,278 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (68,052) (182,399) (1,273) (330) (455) (252,509) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (151,675) (27,481) (171,143) (932) (18,249) (369,480) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (96,835) (106,178) (243,391) (75) 165,572 (280,907) 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 19,718 (41,960) (32,946) (246) 756 (54,678) 
ก าไรของส่วนงาน 251,717 456,843 1,965,874 7,378 (1,116,700) 1,565,112 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (429,800) 

ก าไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 1,135,312 

ก าไรสทุธขิองสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 

 
 
ส่วนงาน 4 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

รวมก าไร
สุทธขิอง
ส่วนงาน 

ก าไรของส่วน
ไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคุม 

ก าไรสุทธ ิ
ส่วนทีเ่ป็นของ 
บรษิทัใหญ่ 

ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานต่อเนื่อง 251,717 1,220 1,810,866 7,378 (731,323) 1,339,858 (429,800) 910,058 
ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานทีย่กเลกิ - 455,623 155,008 - (385,377) 225,254 - 225,254 

รวม 251,717 456,843 1,965,874 7,378 (1,116,700) 1,565,112 (429,800) 1,135,312 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

37.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ (ต่อ) 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน       
เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี      4,233,823 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย ์
   สทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
   สว่นทีปั่นส่วนได ้ 842,240 890,306 5,219 1,440 (2,818) 1,736,387 
สนิทรพัยอ์ื่น      2,411,752 

รวมสนิทรพัยข์องส่วนงาน      8,381,962 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 598,194 654,645 - 94,868 (33,865) 1,313,842 

ก าไรจากการด าเนินงาน 122,945 482,536 - 31,342 9,287 646,110 
รายไดอ้ื่นๆ       
   รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล - 216,430 - - - 216,430 
   ดอกเบี้ยรบั 116,125 26,742 59,376 303 (197,579) 4,967 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - - 751,565 - (208,550) 543,015 
   ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 3,899 - - - - 3,899 
   เงนิปันผลรบั 180,009 38,898 98,002 - (316,900) 9 
   อื่นๆ 7,452 3,300 29,816 6 (19,009) 21,565 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 390,391 390,391 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (60,295) (183,345) (481) (6,045) (12,834) (263,000) 
คา่ใชจ้า่ย - สทุธ ิ (76,506) (44,374) (125,188) (7,468) 21,827 (231,709) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (118,539) (153,337) (279,618) (7,251) 198,033 (360,712) 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 1,550 (21,760) (49,761) (160) 900 (69,231) 
ก าไรของส่วนงาน 176,640 365,090 483,711 10,727 (134,434) 901,734 

ก าไรของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (250,013) 
ก าไรสทุธสิว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 651,721 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

37.1 สนิทรพัย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงันี้ (ต่อ) 

ก าไรสทุธขิองสว่นงาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 

 
 
ส่วนงาน 4 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

รวมก าไร
สุทธขิอง
ส่วนงาน 

ก าไรของส่วน
ไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคุม 

ก าไรสุทธ ิ
ส่วนทีเ่ป็นของ 
บรษิทัใหญ่ 

ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานต่อเนื่อง 176,640 63,113 463,219 10,727 (104,431) 609,268 (250,013) 359,255 
ก าไรของส่วน 
   การด าเนินงานทีย่กเลกิ - 301,977 20,492 - (30,003) 292,466 - 292,466 

รวม 176,640 365,090 483,711 10,727 (134,434) 901,734 (250,013) 651,721 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 
 

สว่นงาน 4 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน        

เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี      3,992,398 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีปั่นสว่นได้ 778,688 4,655,706 35,481 185 237,044 5,707,104 
สนิทรพัยอ์ื่น      1,855,919 

รวมสนิทรพัยข์องส่วนงาน    11,555,421 

37.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวมส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มดีงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2563 ปี 2562 

สว่นการด าเนินงานต่อเนื่อง   
ประเทศไทย 731,912,429.81 1,239,042,514.39 
ประเทศญีปุ่่ น 3,841,156.74 123,110.10 
ประเทศฮ่องกง 1,417,262,826.00 626,916.00 
ประเทศเวยีดนาม 124,710.02 239,768,234.80 
รวม 2,153,141,122.57 1,479,560,775.29 
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37. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน (ต่อ) 

37.2 สนิทรพัย ์รายได ้และผลการด าเนินงานจากสว่นงานภมูศิาสตร ์(ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2563 ปี 2562 

สว่นการด าเนินงานทีย่กเลกิ   
ประเทศไทย 205,368,077.63 350,215,257.79 
ประเทศญีปุ่่ น 404,706,343.23 273,951,364.93 
รวม 610,074,420.86 624,166,622.72 
รวมผลการด าเนินงานจากสว่นงานทางภูมศิาสตร ์ 2,763,215,543.43 2,103,727,398.01 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนตามสว่นงานภูมศิาสตรใ์นงบการเงนิรวม มดีงันี้ 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 

   ปี 2563 ปี 2562 
ประเทศไทย 4,902,705,996.49 6,384,122,338.92 
ประเทศญีปุ่่ น 301,511,384.02 3,406,448,504.53 
ประเทศฮ่องกง 477,825,162.00 181,500,789.06 
ประเทศเวยีดนาม 565,718,658.22 - 
รวม 6,247,761,200.73 9,972,071,632.51 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายการกบัลกูคา้ภายนอกจ านวน 3 ราย ทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 
10 ของรายไดร้วม ดงันี้ 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สว่นการด าเนินงานต่อเนื่อง     
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ - 237.44 - - 
สว่นการด าเนินงานทีย่กเลกิ     
สว่นงานรบัจา้งพมิพ ์ - - - 121.69 
สว่นงานผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ - 346.58 - - 
รวม - 346.58 - 121.69 
รวมรายไดก้บัลกูคา้ภายนอก - 584.02 - 121.69 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน 

38.1 มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นมลูค่าทีใ่กลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัช ี

38.2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการเงนิในดา้นต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด (ซึง่ประกอบดว้ย
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง นโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มบรษิทั มุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนจากตลาดการเงนิทีไ่ม่สามารถคาดการณ์
ไดโ้ดยใหม้ผีลกระทบดา้นลบต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิน้อยทีส่ดุ 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้
หมุนเวยีนอื่น สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น เงนิกูย้มื
ระยะยาว หุน้กู ้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

38.3 ความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งในการสญูเสยีทางการเงนิหากลกูคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามพนัธะสญัญา
ต่างๆ อนัเนื่องมาจากเครื่องมอืทางการเงนิ โดยความเสีย่งดงักล่าวประกอบดว้ย ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สนิทรพัย์
ทีเ่กดิจากสญัญา เงนิฝากกบัธนาคาร และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น โดยความเสีย่งสงูสดุจากความเสีย่งดา้นเครดติมี
มลูค่าจ ากดัเท่ากบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

กลุ่มบรษิทับรหิารความเสีย่งโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่อเป็นไปอยา่งเหมาะสม และไม่คาด
ว่าจะมผีลขาดทุนทางการเงนิอยา่งมสีาระส าคญัจากการใหส้นิเชือ่ทางการคา้ โดยกลุ่มบรษิทัไดต้ดิตามยอดคงคา้งของ
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา อย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้การใหส้นิเชื่อของกลุ่มบรษิทัไมม่กีาร
กระจุกตวัเนื่องจากกลุ่มบรษิทัมฐีานลกูคา้ทีห่ลากหลายและมจี านวนมากราย 

กลุ่มบรษิทัพจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยอตัราการตัง้ส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ค านวณโดยพจิารณาจากอายุหนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลกูคา้ทีม่รีปูแบบของความเสีย่ง
ดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั กลุ่มบรษิทัจดักลุ่มลกูคา้ตามประเภทของลกูคา้โดยพจิารณาจากลกัษณะของธุรกจิลกูคา้ การ
ค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านึงถงึผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก มูลค่าของ
เงินตามระยะเวลาและข้อมูลสนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต  

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด 

38.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีม่ลูคา่ยตุธิรรมหรอืกระแสเงนิสดในอนาคตจะมคีวามผนัผวนเนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอนัเกีย่วเน่ืองกบัลกูหนี้ / เจา้หนี้การคา้ในต่างประเทศ และ
เจา้หนี้จากการซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิตราต่างประเทศ กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศจากการด าเนินงานโดยปกตขิองกลุ่มบรษิทั 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

38.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงันี้ 

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซือ้เฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั 870,877 39,414 - - 29.87 30.21 
ดอลล่ารส์งิคโปร ์ 3,885 - - - 22.37 22.95 
เยน - 946 - - 0.29 0.29 
 
    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซือ้เฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั 62,956 34,852 - 15,758 29.98 30.33 
ดอลล่ารส์งิคโปร ์ 3,829 - - - 22.05 22.59 
เยน - 1,508,919 - - 0.27 0.28 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงันี้ 

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
    หน่วย : พนับาท 

บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ อตัราซือ้เฉลีย่ อตัราขายเฉลีย่ 

ดอลล่ารส์หรฐั - 33,413 - 4,739 29.87 30.21 

กลุ่มบรษิทัไมม่ผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอีย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศ 

38.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัจากเงนิฝากธนาคารทีม่อีตัราดอกเบีย้ อนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากธนาคาร 
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการ
เงนิของกลุ่มบรษิทัสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอือตัราดอกเบีย้คงทีท่ีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราตลาด 
ซึง่ความผนัผวนจากอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

38.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

กลุ่มบรษิทับรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้โดยการจดัหาเงนิกูย้มืทีม่ที ัง้อตัราดอกเบีย้ตามอตัราคงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้
ตามอตัราผนัแปรในสดัสว่นทีเ่หมาะสม โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการรกัษาสมดุลระหวา่งแหล่งทีม่ากบัการใชเ้งนิทุน
โดยหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราคงที ่

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัสามารถ
จดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัที่
ครบก าหนด หรอืวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้ 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ 

   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 2,564 947,112 949,676 0.01 - 0.8 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั - - 90,186 - 90,186 0.15 - 1 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - 34 62,824 62,858 0.25 - 0.9 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - - - 153,109 153,109 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 584,271 9,371 593,642 2 และ 6 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 3,638 4,401 - - 8,039 6.97 - 7.75 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 329 329 - 

หน้ีสินทางการเงิน       
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ - - - 159,534 159,534 - 
 เงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัอืน่ - - - 65,075 65,075 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 539,527 - 539,527 * 
 หุน้กู ้ 1,700,900 852,500 - (7,238) 2,546,162 4.5 - 5.75  
 หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - 22,234 22,234 - 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.17 - 4.75 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THB FIX1M+2.20, THBFIX 6M+2.6, 
MLR-0.75, MLR-1, MLR-2 ตอ่ปี 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

38.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม่) 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 40 - 143,343 7,690 151,073 0.01 - 0.9 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั - - 175,876 2,335 178,211 0.01 - 0.9 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 30,650 - 28 595,303 625,981 0.9 - 1.45 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - - - 371,754 371,754 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมทางออ้ม - - - 9,371 9,371 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 2,568 2,733 - - 5,301 MLR+1.5 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 350 350 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000 - - - 270,000 4.6 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ - - - 180,068 180,068 - 
 เงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัอืน่ - - - 106,589 106,589 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     150,272 - 3,348,222 - 3,498,494 * 
 หุน้กู ้ 1,583,500 1,700,900 - - 3,284,400 4.15 - 5.75 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.4719 - 7.25 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.85, THBFIX 1M+1.97, THBFIX 1M+2.5, THBFIX 1M+3.15, 
THBFIX 6M+2.6, MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, LIBOR 6M+1.6, LIBOR 6M+2.5 ต่อปี 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 464 3,599 4,063 0.05 - 0.375 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - - 38,313 38,313 - 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - - - 82,954 82,954 - 
 ลกูหนี้คา่ทรพัยส์นิ - - - 212,739 212,739 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 958,473 - - - 958,473 4.4 และ 6.5 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 407 303 - - 710 MLR+1.5 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 329 329 - 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.4 ความเสีย่งดา้นตลาด (ต่อ) 

38.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

หน้ีสินทางการเงิน       

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ - - - 15,810 15,810 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 348,557 - 348,557 * 
 หุน้กู ้ 704,100 - - - 704,100 5.2 - 5.75 
 หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - - 21,160 21,160 - 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.25 - 3.45 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THBFIX 6M+2.6, MLR-1 ต่อปี 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   หน่วย : พนับาท รอ้ยละ (ตอ่ปี) 

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

   
ภายใน  
1 ปี 

มากกวา่  
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ทจ้รงิ 

สินทรพัยท์างการเงิน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 681 3,831 4,512 0.1 - 0.375 
 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ - - - 534,070 534,070 - 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ - - - 131,896 131,896 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 1,383,201 - - - 1,383,201 5.5 - 6.5 
 เงนิปันผลคา้งรบั - - - 180,000 180,000 - 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 2,193 1,946 - - 4,139 MLR+1.5 
 สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ - - - 350 350 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

 ตัว๋แลกเงนิขายลด 270,000 - - - 270,000 4.6 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ - - - 45,645 45,645 - 
 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - - 441,994 - 441,994 * 
 หุน้กู ้ 775,000 704,100 - - 1,479,100 5 - 5.75 

* เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.1 - 7.12 ต่อปี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ THBFIX 1M+1.97, THBFIX 6M+2.6, MLR-1 ต่อปี 

กลุ่มบรษิทัไม่มผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอียา่งเป็นสาระส าคญัอนัเกีย่วเนื่องกบัเงนิกูย้มืจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.5 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบรษิทัตอ้งการสภาพคล่องเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการคา้ของแต่ละบรษิทั ซึง่แต่ละบรษิทัมคีวาม
รบัผดิชอบในการรกัษาระดบัเงนิสดและการพจิารณาเพิม่วงเงนิเครดติทัง้ในสว่นของภายในกลุ่มบรษิทั และกบัสถาบนั
การเงนิอื่นเพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่อ้งการโดยตอ้งอยูภ่ายใตแ้นวปฏบิตัขิองกลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัประเมนิความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการท าแผนการบรหิารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องและรกัษาระดบั
ของเงนิสด เงนิฝากประจ า วงเงนิสนิเชื่อแบบผกูพนัทีย่งัไม่ไดใ้ช ้และวงเงนิแบบสนิเชื่อแบบไม่ผกูพนัจากธนาคารต่างๆ 
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่้องการ 

รายละเอยีดการครบก าหนดช าระของหนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธแ์ละเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสาร
อนุพนัธข์องกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี้ 

   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม 

   เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - 159,534 - - 159,534 
เงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัอื่น 65,075 - - - 65,075 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ     - 181,425 353,895 4,207 539,527 
หุน้กู ้ - 1,696,178 849,984 - 2,546,162 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - - 22,234 - 22,234 
รวม 65,075 2,037,137 1,226,113 4,207 3,332,532 

38.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

เนื่องจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้
ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบรษิทัจงึประมาณมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 62,823,817.36 - - 62,823,817.36 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 328,945.00 - - 328,945.00 
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38. เครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 22,233,955.34 - - 22,233,955.34 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 
            ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 595,302,993.74 - - 595,302,993.74 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 350,075.00 - - 350,075.00 

 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 38,313,466.32 - - 38,313,466.32 

 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 328,945.00 - - 328,945.00 

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 อนุพนัธท์างการเงนิ     
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 21,160,120.12 - - 21,160,120.12 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
    หมุนเวยีน :     
        เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 534,069,846.15 - - 534,069,846.15 
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38. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

38.6 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูค่าดว้ยราคายตุธิรรม     
 ไม่หมุนเวยีน :     
  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม 

    ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 350,075.00 - - 350,075.00 

ในระหว่างปีปัจจุบนักลุ่มบรษิทัไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม 
 
39. วงเงินสินเช่ือและการค า้ประกนั  

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้ 

     หน่วย : ลา้นเยน หน่วย : ลา้นบาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี - - 42.00 57.00 12.00 37.00 
วงเงนิค ้าประกนั - - 35.73 20.73 5.00 10.00 
วงเงนิ LC / TR  - - 211.00 196.00 111.00 156.00 
วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - - 122.00 227.00 5.00 150.00 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว 345.00 4,115.00 622.83 2,200.23 500.00 596.00 
วงเงนิ LC เพื่อการค ้าประกนั - - 141.62 141.62 54.00 54.00 
วงเงนิรวมสนิเชื่อธุรกจิคล่องตวั - - 925.00 1,977.00 100.00 100.00 
รวม 345.00 4,115.00 2,100.18 4,819.58 787.00 1,103.00 

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวค ้าประกนัโดยทีด่นิบางสว่น อาคารทัง้หมด เครื่องจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของกลุ่มบรษิทั (ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15) บรษิทัฯ บรษิทัย่อยทางตรง 2 แห่ง บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง หุน้ของบรษิทั
ย่อยทางตรง และหุน้ของบรษิทัย่อยทางออ้มทีถ่อืโดยบรษิทัย่อย และตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข รวมถงึขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่
ระบุไวใ้นสญัญา 

 
40. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

40.1 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมภีาระผกูพนัตอ้งจา่ยตามสญัญาน าเขา้เครื่องจกัรจากต่าง 
ประเทศ จ านวนเงนิ 0.16 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

40.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิพเิศษจ านวน 10 ลา้นบาท ตาม
สญัญาซือ้ขายหุน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.4.3 

40.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แหง่ในประเทศฮ่องกง มภีาระผกูพนัตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ตามสญัญา
ซือ้ขายหุน้ จ านวน 4 ฉบบั จ านวนเงนิรวม 16.59 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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40.4 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศเวยีดนามมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุนก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานลมตามสญัญาในอนาคตเป็นจ านวนเงนิ 28.76 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

40.5 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศไทย มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายลงทุน
ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาในอนาคตเป็นจ านวน 6.44 ลา้นบาท และ 8.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 

40.6 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 8 แห่ง โดยมกี าลงัการผลติรวม 1,509.20 
กโิลวตัต ์สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี 

40.7 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศไทย ไดท้ าสญัญาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของบรษิทัเอกชน จ านวน 6 แหง่ และ 3 แหง่ ตามล าดบั เป็นระยะเวลา 10 ปี ถงึ 
25 ปี นบัตัง้แต่เริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้า โดยไดร้บัค่าพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยใ์นอตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

40.8 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งในประเทศญีปุ่่ น มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายตามสญัญาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ านวน 126 ลา้นเยน 

40.9 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งในประเทศไทย มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั
บรษิทัแหง่หนึ่งตามสญัญาสนบัสนุนโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิเป็นจ านวน 72.60 ลา้นบาท 

40.10 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทางตรง ไดท้ าสญัญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมรีะยะเวลาการเช่า 3 ปี ถงึ 4 ปี โดยบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยทางตรงมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตดงันี้ 
     หน่วย : บาท 
     งบการเงนิรวม 
      ปี 2563 ปี 2562 
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า   
   จ่ายช าระภายใน 1 ปี 228,000.00 228,000.00 
   จ่ายช าระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 218,000.00 446,000.00 

40.11 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อยู่กบัธนาคารหลายแห่ง ดงันี้ 
     หน่วย : ลา้นบาท 
     งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
บรษิทั - 17.67 - 17.67 
บรษิทัย่อย 17.18 2.83 - - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม 5.06 - - - 
รวม 22.24 20.50 - 17.67 

หนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ     
บรษิทั 35.60 38.43 35.60 38.43 
บรษิทัย่อย 7.54 5.79 - - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม 117.01 116.73 - - 
รวม 160.15 160.95 35.60 38.43 
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40.12 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อระหว่างกนั ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 6.3.1 

40.13 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเขา้ค า้ประกนัสญัญาซือ้ขาย
เงนิลงทุนในหุน้ใหแ้ก่บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2.1.7 โดยมี
มลูค่าการค ้าประกนัตัง้แต่ 1 ลา้นเยน ขึน้ไปแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของราคาซือ้ขาย โดยการค ้าประกนัดงักล่าวจะสิน้สดุ
ลง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
41. คดีฟ้องรอ้ง 

บริษทัยอ่ยทางตรง : บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั “EPPCO” 

เมื่อวนัที ่ 11 ธนัวาคม 2562 EPPCO (จ าเลย) ไดถู้กพนกังานท่านหนึ่ง (โจทก)์ ฟ้องรอ้งต่อศาลแรงงานภาค 1 
(พระนครศรอียุธยา) ในคดแีรงงาน โดยโจทกเ์รยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการเลกิจา้งไม่เป็นธรรมเป็นเงนิจ านวน 2 ลา้นบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัทีฟ้่องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้ 

เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2563 EPPCO ไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดดีงักล่าว ขอใหศ้าลพพิากษายกฟ้องค ารอ้งของโจทก์  

เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 ศาลนดัพจิารณาคดแีละไกล่เกลีย่ โดยคู่ความสามารถตกลงกนัไดแ้ละโจทกไ์ม่ประสงค์
จะด าเนินคดแีก่จ าเลยอกีต่อไป โจทยจ์งึขอถอนฟ้องคดนีี้ออกจากศาลและจะไม่เรยีกรอ้งใดๆ จากจ าเลยอกี โดยศาล
พจิารณาอนุญาตใหโ้จทกถ์อนฟ้อง เป็นผลใหค้ดดีงักล่าวสิน้สดุลง 

บริษทัรว่มทางอ้อม : บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั “PPTC” 

 ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 ระหว่าง บรษิทั ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) (“TTCL”) และบรษิทั โกลบอล นิว เอน็
เนอรย์ ีจ ากดั (“GNE”) ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์867.66 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา 
เรียกค่าเสียหายยื่นค าเสนอข้อพิพาท เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้คดัค้านได้ยื่นค าคดัค้านค าเสนอ      
ขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ ให้ผูเ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจ านวน 1,622.23 ลา้นบาท ผูเ้สนอขอ้พพิาทและผูเ้รยีกรอ้ง
ต่างฝ่ายต่างจดัท าค าคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ต่อมาเมื่อวนัที ่15 เมษายน 2563 ผู้
เรยีกรอ้งยื่นค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวระหว่างพิจารณา โดยขอให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาและมีค าสัง่ห้ามผู้
คดัคา้นเรยีกใหธ้นาคาร มซิูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพมหานคร ช าระเงนิตามหนังสอืค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาและ
หนังสอืค ้าประกันการช าระเงนิล่วงหน้า คณะอนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวในวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2563 ทัง้นี้ในวนัเดยีวกนั คู่พพิาททัง้สองฝ่ายไดต้กลงกนัโดยมไิดม้กีารไต่สวน โดยฝ่ายผูค้ดัคา้นไดต้กลง
ทีจ่ะไม่ใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามหนังสอืค ้าประกนัสญัญาในขอ้พพิาท และฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งตกลงเสยีค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุหนงัสอืค ้าประกนัเพื่อใหม้ผีลใชบ้งัคบัตามเงื่อนไขหนงัสอืค ้าประกนัเดมิจนกว่าจะมคี าชี้ขาด 

เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2563 ผูเ้รยีกรอ้งไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ หมายเลขด าที่ 61/2563 
ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ PPTC ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย์ 20.61 ลา้นบาท โดยเรยีกรอ้ง
ใหผู้ค้ดัคา้นช าระค่าธรรมเนียมการออกหลกัประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า และหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาทีเ่กดิขึน้
ภายหลงัจากการยื่นขอ้เรยีกร้องขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 93/2561 จนกว่าผู้คดัค้านจะคนืหลกัประกนัทัง้หมดให้แก่
ผูเ้รยีกรอ้ง และยื่นค ารอ้งขอใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทดงักล่าวกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561   
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เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นการขอรวมพจิารณาคดต่ีอสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกค ารอ้งของผูเ้รยีกรอ้งทัง้สอง ทีข่อใหร้วมพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่61/2563 เขา้กบัขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่ 93/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้น ค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่ 61/2563 ฉบบัลงวนัที ่ 24 
ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยใหก้ารปฏเิสธค าเสนอขอ้พพิาทฉบบัลงวนัที ่1 กนัยายน 2563 ทุกขอ้
กล่าวหา  

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ใหร้วมกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่61/2563 เขา้กบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 และพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่93/2561 เป็นหลกั 

ปัจจบุนัคณะอนุญาโตตุลาการไดท้ าการสบืพยานเสรจ็สิน้แลว้เมื่อวนัที ่ 19 กุมภาพนัธ ์ 2564 โดยอยู่ระหว่างออกค า
วนิจิฉยัในขอ้พพิาทดงักล่าว 

บริษทัรว่มทางอ้อม : บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั “SSUT” 

 ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้ง และ SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้น ทุนทรพัย ์
1,601.60 ลา้นบาท ขอ้หาผดิสญัญา เรยีกค่าเสยีหายยื่นค าเสนอขอ้พพิาท เมื่อวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้
คดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พพิาทและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ใหผู้เ้รยีกรอ้งรบัผดิเป็นเงนิจ านวน 4,282.09 ลา้นบาท 
ผูเ้สนอขอ้พพิาทจดัท าค าคดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้และยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ และผูเ้รยีกรอ้งไดจ้ดัท าค าใหก้าร
คดัคา้นขอ้เรยีกรอ้งแยง้แลว้ คณะอนุญาโตตุลาการนัดพรอ้มครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2563 คณะอนุญาโตตุลาการ
ไดก้ าหนดประเดน็ขอ้พพิาทหน้าทีน่ าสบื โดยใหจ้ดัท าและสง่ค าเบกิความของพยาน ค าแปลเอกสาร และบญัชรีะบพุยาน 
ใหอ้นุญาโตตุลาการในวนัที ่4 สงิหาคม 2564 และนดัสบืพยานฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งและฝ่ายผูค้ดัคา้น นัดแรกวนัที ่10 กนัยายน 
2564  

เมื่อวนัที ่15 เมษายน 2563 ผูเ้รยีกรอ้งยื่นค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวระหว่างพจิารณา โดยขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการ
พจิารณาและมคี าสัง่หา้มผูค้ดัคา้นเรยีกใหธ้นาคาร มซิโูฮ จ ากดั สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ช าระเงินตามหนังสอืค ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาและหนังสอืค ้าประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า  คณะ
อนุญาโตตุลาการนดัพจิารณาค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวในวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี้ในวนัเดยีวกนั คู่พพิาททัง้
สองฝ่ายได้ตกลงกนัโดยมไิด้มกีารไต่สวน โดยฝ่ายผู้คดัค้านได้ตกลงที่จะไม่ใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามหนังสอืค ้าประกนั
สญัญาในขอ้พพิาทจ านวน 11 ฉบบั และฝ่ายผูเ้รยีกรอ้งตกลงเสยีค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนงัสอืค ้าประกนัเพื่อใหม้ี
ผลใชบ้งัคบัตามเงื่อนไขหนงัสอืค ้าประกนัเดมิจนกว่าจะมคี าชีข้าด 

เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผูเ้รยีกรอ้งไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
หมายเลขด าที ่62/2563 ทุนทรพัย์ 39.70 ลา้นบาท โดยเรยีกรอ้ง SSUT ในฐานะผูค้ดัคา้นใหช้ าระค่าธรรมเนียมการ
ออกหลกัประกนัการช าระเงนิล่วงหน้า และหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการยื่นขอ้เรยีกรอ้ง
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 จนกว่าผูค้ดัคา้นจะคนืหลกัประกนัทัง้หมดใหแ้ก่ผูเ้รยีกรอ้ง และยื่นค ารอ้งขอใหร้วม
พจิารณาขอ้พพิาทดงักล่าวกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 

เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2563 ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นการขอรวมพจิารณาคดีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
อนุญาโตตุลาการยกค ารอ้งของผู้เรยีกรอ้งทัง้สอง ทีข่อให้รวมพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที่  62/2563 เขา้กบัขอ้
พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 ต่อมาผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค าคดัคา้นค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่62/2563 ฉบบัลงวนัที ่
24 ตุลาคม 2563 ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยให้การปฏเิสธค าเสนอขอ้พิพาทฉบบัลงวนัที่ 1 กนัยายน 2563   
ทุกขอ้กล่าวหา 

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2563 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ใหร้วมกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่62/2563 เขา้กบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 และพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่94/2561 เป็นหลกั 
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41. คดีฟ้องรอ้ง (ต่อ) 

ปัจจบุนั SSUT อยู่ระหว่างจดัท าค าเบกิความพยานและจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัอา้งองิเป็นพยานหลกัฐานเพื่อยนืยนั
ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการในวนัที ่4 สงิหาคม 2564 และใชส้บืพยานนดัแรกวนัที ่10 กนัยายน 2564 

 ทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัร่วมทางออ้มยงัไม่สามารถประเมนิความรบัผดิในคดไีด ้เนื่องจากยงัไม่ไดม้กีารสบืพยาน
ของคด ี

 
42. ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

บริษทัฯ : 

42.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2563 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2563 มมีตอินุมตัใิหป้รบัโครงสรา้งธุรกจิสิง่พมิพ ์
โดยการโอนธุรกจิสิง่พมิพท์ัง้หมดใหแ้ก่บรษิทัย่อยทางตรง บรษิทั ตะวนัออกการพมิพ ์และบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (“EPPCO”) 
โดยบรษิทัฯ ไดโ้อนยา้ยพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายการผลติทัง้หมดเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2563 และจ าหน่ายเครื่องจกัรที่
ใชใ้นการผลติใหแ้ก่ EPPCO แลว้เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 

บริษทัยอ่ยทางอ้อม : Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (Jpn Co.) "GK4" 

42.2 โครงการ Shichikashuku Project 1 ขนาดก าลงัการผลติ 1.98 เมกะวตัต ์ไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริม่เดนิเครื่องเชงิ
พาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2563 

 

43. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 0.72 : 1 และ 1.96 : 1  ตามล าดบั 
และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.59 : 1 และ  1.30 : 1 ตามล าดบั 

 
44. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตอินุมตัดิงันี้ 

44.1 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 233.13 ลา้นบาท 

44.2 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 646,511,589 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยลดทุนจด
ทะเบยีนทีเ่หลอืจากการรองรบัการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (“EP-W3”) จ านวน 
93,569,589 หุน้ และจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 552,942,000 หุน้ 

44.3 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 559,504,200 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right offering : RO) จ านวน 
279,752,100 หุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public offering : PO) จ านวน 186,501,400 หุน้ และเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private placement : PP) จ านวน 93,250,700 หุน้  

44.4 ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้จากเดมิวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท เป็น
วงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท  
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44. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ) 

44.5 ใหบ้รษิทัฯ เขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั อเีทอรน์ิตี ้ พาวเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) (“ETP”) เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 
153,550,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.69 บาท เป็นจ านวนเงนิ 566.60 ลา้นบาท ซึง่ภายหลงัการซือ้หุน้ สดัสว่นการถอื
หุน้ใน ETP จะเพิม่จากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 75 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 81.40 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว 

 
45. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

กลุ่มบรษิทัไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหม ่เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนงวดปัจจุบนั ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อก าไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ การจดั

ประเภทรายการใหม่ มดีงัต่อไปนี้ 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  
การจดัประเภท
รายการใหม ่ เพิม่ขึน้ (ลดลง) ตามทีเ่คยรายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สนิทรพัยห์มุนเวยีน :    

    ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ 371,753,578.35 (6,107,988.99) 377,861,567.34 
    สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 6,107,988.99 6,107,988.99 - 
หนี้สนิหมุนเวยีน :    
    เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 180,067,757.23 (45,279,479.68) 225,347,236.91 
    หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - หมนุเวยีน 13,855,641.24 13,855,641.24 - 
    เจา้หนี้ค่าหุน้ 27,485,114.74 27,485,114.74 - 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน :    

    หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - ไมห่มุนเวยีน 3,938,723.70 3,938,723.70 - 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 29,718,308.63 2,431,742.03 27,286,566.60 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 224,314,487.96 (2,431,742.03) 226,746,229.99 

 
46. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564                                      


