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เสนอ  ผูถ้ือหุ้นของบริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 

  
ความเหน็ 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(“กลุ่มบรษิทั”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563            
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบรษิัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ         
ผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  
 
ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ควิทซี ี
เอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะของ
บริษัทและกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้มคีวามเป็น
อสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัท และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามความ
รบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้  ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่
ขา้พเจา้ไดร้บัมานัน้เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 กลุ่มบรษิทัได้เปลีย่นแปลงนโยบายบญัชีส าหรบัการ
รบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 โดยปรบัปรุง
ผลกระทบของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญทีต่้องบนัทกึเพิม่กบัก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 จากเดมิกลุ่ม
บรษิัทได้เคยเลือกที่จะรบัรู้การเพิม่ขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใช้ตามเกณฑ์
เสน้ตรงตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทีถ่อืปฏบิตั ิกลุ่มบรษิทัจงึไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลีย่นนโยบาย
การบญัชทีีม่ตี่องบการเงนิระหวา่งกาลส าหรบังวด 31 มนีาคม 2563 และ 30 มถิุนายน 2563 ทัง้นี้ ขา้พเจา้มไิด้
ใหข้อ้สรุปอยา่งมเีงือ่นไขในเรื่องนี้ 

 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะบรษิทัส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาใน
บรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะบรษิทัโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ 
ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 
การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีเงนิลงทุนในบริษัทย่อย
และบรษิทัร่วมตามวธิรีาคาทุน จ านวน 718.65 ลา้นบาท และ 
0.50 ลา้นบาท ตามล าดบั และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน
ในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม จ านวน 134.66 ล้านบาท และ 
0.50 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การทดสอบการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
นัน้ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีส่ าคญัและขอ้สมมตฐิานของผูบ้รหิารทีม่ี
ความซบัซ้อน โดยเฉพาะข้อสมมติฐานส าหรบัการประมาณ
การกระแสเงนิสดของธุรกจิ และการพจิารณาอตัราคดิลดใน
การก าหนดมูลค่ากระแสเงนิสดซึ่งอาจมีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ  ภาวการณ์ตลาด
ปัจจุบนัและความเสีย่งทีเ่ฉพาะเจาะจงของสนิทรพัย ์  
 
 

 
 
 
ข้าพเจ้า ได้ประ เมินความสมเหตุสมผลของข้อ
สมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณ
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บั 
ตรวจสอบกบัผลการด าเนินงานในปัจจุบนัและในอดตี 
 
ขา้พเจา้ไดห้ารอืกบัผูบ้รหิารเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึสมมตฐิาน
ที่ผู้บรหิารใช้และแผนการด าเนินธุรกจิในอนาคตและ
เปรยีบเทยีบความถูกตอ้งของเอกสารประกอบ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิความสมเหตุสมผลของอตัราคดิลด
ที่ผู้บริหารใช้เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต                
โดยทดสอบการค านวณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืจาก
การลงทุน  
 
 
 

 



 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 
การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม (ต่อ) 
 
ตามทีบ่รษิทัเปิดเผยรายละเอยีดในหมายเหตุขอ้ 11 และ 12
และนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 

 
 
 
ข้าพเจ้าได้ทดสอบความถูกต้องของวิธีการค านวณ
แบบจ าลองและตรวจสอบขอ้มลูกบัเอกสารประกอบ 
 
ขา้พเจ้าได้พจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมของ
การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

ขอ้มลูอืน่ 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั คอื การอ่าน
ขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุขา้งตน้เมื่อจดัท าแล้ว และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ
รวมและเฉพาะของบรษิทัหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีาร
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเพื่อใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีก่ ากบัดแูลต่องบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั 
 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่ม
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว และ
การใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทั หรอื
หยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ           
กลุ่มบรษิทั 
 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ    
เฉพาะของบรษิทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความ
เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัเหล่านี้ 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ การสงัเกตและตัง้ขอ้สงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวม

และเฉพาะของบรษิัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และรวบรวมหลกัฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาดเนื่องจากการ
ทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 
 
 



 
 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• การประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและ
จากหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
ถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทโดยรวม 
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่
ท าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่  

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายใน            
กลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบ     
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัทในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
 
 
นายนรินทร ์จรูะมงคล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8593 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 กุมภาพนัธ ์2564 



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์ม ุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 152,317,224        144,234,828        76,248,261          68,764,889          
เงนิลงทุนชัว่คราว 6 613,202,223        517,479,328        468,411,092        381,054,034        
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระ

- ลูกคา้ทัว่ไป - สุทธิ 7 179,677,523        123,005,081        152,942,222        94,891,862          
- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7,8 1,308,610           1,046,803           1,308,610           1,046,803           

ลูกหนี้อื่น - ลูกคา้ทัว่ไป 643,735              936,250              42,390               11,065               
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 451,678              203,877              2,177,992           2,295,939           
สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 166,541,370        198,501,003        166,543,843        198,501,003        
ภาษมีูลค่าเพิม่รอเรยีกคนื 20,625,530          26,536,761          17,798,539          23,770,495          
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 6,313,748           8,001,435           6,281,106           7,973,139           
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 15,058,900          13,176,340          14,655,274          12,820,244          

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน 1,156,140,541      1,033,121,706      906,409,329        791,129,473        

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช้ 10 100,994              21,597,808          -                    -                    

เงนิลงทุนใน

- บรษิทัย่อย - สุทธิ 11 -                    -                    583,993,909        583,993,909        
- บรษิทัร่วม - สุทธิ 12 -                    -                    -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 -                    -                    -                    -                    
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 633,321,682        666,008,747        327,767,248        341,892,643        
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 15 13,111,129          -                    13,111,129          -                    
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 16 5,961,075           4,513,506           5,943,642           4,446,309           
ค่าบรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า - สุทธิ 17 3,596,283           3,926,331           -                    -                    
สญัญาขายไฟฟ้า - สุทธิ 18 92,057,100          100,493,345        -                    -                    
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ 21 17,320,571          17,045,683          13,915,338          13,606,551          
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 14,053,229          9,666,863           12,830,756          9,518,638           

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 779,522,063        823,252,283        957,562,022        953,458,050        

รวมสินทรพัย ์ 1,935,662,604      1,856,373,989      1,863,971,351      1,744,587,523      

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 1                      

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 19 -                    77,044,947          -                    77,044,947          
เจา้หนี้การคา้ 104,830,804        43,817,956          104,830,804        43,717,956          
เจา้หนี้อื่น - ผูค้า้ทัว่ไป 12,212,469          7,089,273           11,742,946          6,791,152           
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 357,004              21,133               357,004              21,133               
หนี้สนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 20 -                    24,299,346          -                    1,739,346           
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 15 4,191,760           1,553,223           4,141,907           1,359,095           
- หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 1,213,473           871,849              1,213,473           871,849              

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 21 14,192,748          3,945,690           9,777,131           3,094,435           
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 22 18,077,696          20,820,054          17,034,795          19,899,871          
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 42,235,801          9,106,098           42,235,801          9,106,098           
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 21,861,446          11,288,869          20,298,379          9,326,577           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 219,173,201        199,858,438        211,632,240        172,972,459        

หนี้สินไม ่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 15 7,587,273           1,948,331           7,587,273           1,898,478           
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 8, 23 16,716,824          15,739,133          15,253,447          14,571,912          

รวมหนี้สินไม ่หมุนเวียน 24,304,097          17,687,464          22,840,720          16,470,390          

รวมหนี้สิน 243,477,298        217,545,902        234,472,960        189,442,849        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 2                      

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น (ต่อ)

ส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบยีน 341,092,557 หุน้ 341,092,557        341,092,557         341,092,557         341,092,557         

ทุนทีอ่อกจําหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
   341,092,557 หุน้ 341,092,557        341,092,557         341,092,557         341,092,557         

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 1,136,572,101      1,136,572,101       1,136,572,101       1,136,572,101       
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้จากการรวมธุรกจิ 42,294,921          42,294,921           -                     -                     
กําไร (ขาดทุน) สะสม -                     

 - จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 27 31,780,695          22,874,001           31,780,695           22,874,001           
 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 141,716,730        96,844,078           120,053,038         54,606,015           

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (2,877,143)          (2,540,829)           -                     -                     

รวมส่วนของผ ูถ้ือห ุ้นของบริษทั 1,690,579,861      1,637,136,829       1,629,498,391       1,555,144,674       

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย 1,605,445           1,691,258            -                     -                     

รวมส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น 1,692,185,306      1,638,828,087       1,629,498,391       1,555,144,674       

รวมหนี้สินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น 1,935,662,604      1,856,373,989       1,863,971,351       1,744,587,523       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 3                        

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562  2563 2562

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขาย 977,254,599     937,160,952     830,481,571   788,471,146   
รายไดจ้ากการบรกิาร 42,238,199      28,011,938      42,336,099     28,011,938     

รวมรายได้จากการขายและบริการ 8, 25, 33 1,019,492,798  965,172,890     872,817,670   816,483,084   

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทนุขาย (676,216,781)    (598,362,581)    (635,092,775)  (559,583,601)  
ตน้ทนุบรกิาร (30,250,770)     (16,890,509)     (30,250,770)    (16,890,509)    

รวมต้นทุนขายและบริการ 29, 33 (706,467,551)    (615,253,090)    (665,343,545)  (576,474,110)  

กาํไรข ัน้ต้น 313,025,247     349,919,800     207,474,125   240,008,974   

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 32, 33 3,210,315        2,380,349        3,204,087      2,514,264      
รายไดอ้ืน่ 8, 25, 33 17,747,071      18,501,153      20,996,010     20,438,069     
รายไดเ้งนิปันผล 11 -                 -                 102,899,996   -               

กาํไรก่อนค่าใช้จ ่าย 333,982,633     370,801,302     334,574,218   262,961,307   

คา่ใชจ้่ายในการขาย (36,446,163)     (39,161,396)     (36,446,163)    (39,161,396)    
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 8, 32 (110,058,471)    (114,014,020)    (99,314,688)    (87,382,899)    

รวมค่าใช้จ ่าย 32 (146,504,634)    (153,175,416)    (135,760,851)  (126,544,295)  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 187,477,999     217,625,886     198,813,367   136,417,012   

ตน้ทนุทางการเงนิ 33 (2,330,222)       (8,872,603)       (2,028,966)     (5,976,692)     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 185,147,777     208,753,283     196,784,401   130,440,320   

ภาษเีงนิได ้ 21 (27,438,308)     (8,695,019)       (18,650,521)    (8,261,348)     

กาํไรของการดาํเนินงานต่อเน่ือง 157,709,469     200,058,264     178,133,880   122,178,972   

ขาดทนุของการดําเนนิงานทีย่กเลกิ 13, 33 (176,423)         (1,659,961)       -               -               

กาํไรสาํหรบัปี 157,533,046     198,398,303     178,133,880   122,178,972   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีต่อ้งจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 21 (395,664)         (1,214,178)       -               -               

รายการทีต่อ้งไมจ่ดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 21 543,504          -                 543,504         -               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 147,840          (1,214,178)       543,504         -               

รวมกาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 157,680,886     197,184,125     178,677,384   122,178,972   

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้ 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 157,559,509 198,647,297 178,133,880 122,178,972
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย (26,463)            (248,994)          -                  -                  

157,533,046 198,398,303 178,133,880 122,178,972

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 157,766,699 197,615,246 178,677,384 122,178,972
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย (85,813) (431,121) -                  -                  

157,680,886 197,184,125 178,677,384 122,178,972

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน

กําไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาทต่อหุน้) 0.462 0.582 0.522 0.358

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 26 341,092,557 341,092,557 341,092,557 341,092,557

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ู้ถือหุ้น

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทุนเร ือนหุ้น ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินมลูค่าหุ้น จดัสรรเป็นสาํรอง ผลต่างจากการ ที่ไม่อย ู่ใน รวมส่วนของ

หมายเหต ุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั จากการรวมธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน รวม อาํนาจควบคมุ ผ ู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 341,092,557       1,136,572,101   42,294,921          20,000,000        (98,929,218)       (1,508,778)                  1,439,521,583     2,122,379           1,441,643,962         

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 27 -                   -                 -                    2,874,001         (2,874,001)         -                           -                   -                    -                       

รายการกบัผ ู้ถือหุ้น -                   -                 -                    2,874,001         (2,874,001)         -                           -                   -                    -                       

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี -                   -                 -                    -                  198,647,297       -                           198,647,297       (248,994)             198,398,303            

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี -                   -                 -                    -                  -                  (1,032,051)                  (1,032,051)          (182,127)             (1,214,178)              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                   -                 -                    -                  198,647,297       (1,032,051)                  197,615,246       (431,121)             197,184,125            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 341,092,557       1,136,572,101   42,294,921          22,874,001        96,844,078        (2,540,829)                  1,637,136,829     1,691,258           1,638,828,087         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 341,092,557       1,136,572,101   42,294,921          22,874,001        96,844,078        (2,540,829)                  1,637,136,829     1,691,258           1,638,828,087         

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหม่มาใชค้ร ัง้แรก 2 -                   -                 -                    -                  (2,146,560)         -                           (2,146,560)          -                    (2,146,560)              

ยอดคงเหลือ ณ 1 วนัที่ มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรงุ 341,092,557       1,136,572,101   42,294,921          22,874,001        94,697,518        (2,540,829)                  1,634,990,269     1,691,258           1,636,681,527         

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 27 -                   -                 -                    8,906,694         (8,906,694)         -                           -                   -                    -                       

จ่ายเงนิปันผล 28 -                   -                 -                    -                  (102,177,107)      -                           (102,177,107)      -                    (102,177,107)           

รายการกบัผ ู้ถือหุ้น -                   -                 -                    8,906,694         (111,083,801)      -                           (102,177,107)      -                    (102,177,107)           

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี -                   -                 -                    -                  157,559,509       -                           157,559,509       (26,463)              157,533,046            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี -                   -                 -                    -                  543,504            (336,314)                    207,190             (59,350)              147,840                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                   -                 -                    -                  158,103,013       (336,314)                    157,766,699       (85,813)              157,680,886            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 341,092,557       1,136,572,101   42,294,921          31,780,695        141,716,730       (2,877,143)                  1,690,579,861     1,605,445           1,692,185,306         

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

6หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผ ู้ถือหุ้นของบริษทั



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

ทุนเร ือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเป็นสาํรอง

หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 341,092,557                     1,136,572,101                  20,000,000                       (64,698,956)                   1,432,965,702                

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 27 -                                -                                2,874,001                        (2,874,001)                    -                               

รายการกบัผูถ้อืหุ้น -                                -                                2,874,001                        (2,874,001)                    -                               

กาํไรสาํหรบัปี -                                -                                -                                 122,178,972                  122,178,972                   

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                                -                                -                                 122,178,972                  122,178,972                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 341,092,557                     1,136,572,101                  22,874,001                       54,606,015                    1,555,144,674                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 341,092,557                     1,136,572,101                  22,874,001                       54,606,015                    1,555,144,674                

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชค้รัง้แรก 2 -                                -                                -                                 (2,146,560)                    (2,146,560)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรงุ 341,092,557                     1,136,572,101                  22,874,001                       52,459,455                    1,552,998,114                

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 27 -                                -                                8,906,694                        (8,906,694)                    -                               
จ่ายเงนิปันผล 28 -                                -                                -                                 (102,177,107)                 (102,177,107)                  
รายการกบัผูถ้อืหุ้น -                                -                                8,906,694                        (111,083,801)                 (102,177,107)                  

กาํไรสาํหรบัปี -                                -                                -                                 178,133,880                  178,133,880                   
กาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบัปี -                                -                                -                                 543,504                        543,504                        

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                                -                                -                                 178,677,384                  178,677,384                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 341,092,557                     1,136,572,101                  31,780,695                       120,053,038                  1,629,498,391                

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )

7

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 184,971,354       207,093,322      196,784,401      130,440,320      
รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ

   ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 81,154,601         77,161,056       51,118,950       47,234,152       
คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) หน้ีสงสยัจะสญู (1,870,685)          1,419,177         (1,870,685)        1,419,177         
คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง 1,864,212           (6,913,505)        1,864,212         (6,913,505)        
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (1,234,815)          (1,843,927)        (1,227,293)        (2,178,989)        
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 477,288             -                  477,213            -                  
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,385               7,211               -                  -                  
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 23,220               191,513            23,220             191,513            
กาํไรจากการปรบัมลูคา่เงนิลงทุนทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ (1,253,129)          (5,398,190)        (447,944)           (3,428,629)        
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (1,969,766)          (1,096,350)        (1,909,114)        (1,096,350)        
กลบัรายการคา่เผือ่ดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                   -                  -                  (15,701,265)      
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัรว่ม -                   3,901,877         -                  3,901,877         
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัรว่ม (100,000)            -                  (100,000)           -                  
สาํรองหน้ีสนิตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 1,669,949           4,975,888         1,416,572         4,116,720         
เงนิปันผลรบั -                   -                  (102,899,996)     -                  
ดอกเบี้ยจา่ย 2,330,222           8,872,603         2,028,966         5,976,692         

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 266,084,836       288,370,675      145,258,502      163,961,713      
   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้) 

ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ - ลกูคา้ทัว่ไป (57,473,025)        131,972,832      (58,850,943)      133,365,983      
ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (261,807)            (344,669)           (261,807)           (344,669)           
ลกูหน้ีอืน่ - ลกูคา้ทัว่ไป 292,515             203,263            (31,325)            200,186            

    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (247,801)            (47,767)            117,947            (1,103,029)        
สนิคา้คงเหลอื 30,095,421         (16,334,468)      30,092,948       (16,334,468)      
ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 5,911,231           3,146,278         5,971,956         3,077,739         
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 1,687,687           (3,879,554)        1,692,033         (3,916,343)        
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (1,882,560)          (67,409)            (1,835,030)        (26,932)            
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ (4,263,959)          (5,524,014)        (3,203,055)        (5,664,034)        

   หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 60,977,697         (55,237,260)      61,077,695       (55,337,260)      
เจา้หน้ีอืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป 5,123,196           (3,943,325)        4,951,794         (1,755,047)        

    - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 335,871             8,507               335,871            8,507               
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (2,742,358)          (2,178,865)        (2,865,076)        (724,633)           
เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 33,129,703         (7,314,532)        33,129,703       (7,314,532)        
หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ (447,373)            (145,825)           (48,148)            (160,237)           

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 336,319,274       328,683,867      215,533,065      207,932,944      

จา่ยดอกเบี้ย (2,001,476)          (8,354,556)        (1,743,000)        (5,492,737)        
จา่ยภาษเีงนิได้ (16,966,458)        (5,502,988)        (11,875,848)      (5,499,461)        
เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 317,351,340       314,826,323      201,914,217      196,940,746      

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใชล้ดลง (เพิม่ขึน้) 21,496,814         (291,110)          -                  -                  
เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ (92,500,000)        (44,643,968)      (85,000,000)      (24,660,000)      
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลง 100,000             3,000,000         100,000           3,000,000         
เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ 1,245,642           3,573,316         1,232,804         2,935,610         
เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                   68,123             -                  -                  
ซื้อสนิทรพัย์ (39,627,082)        (44,583,948)      (36,928,035)      (41,672,021)      
ซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (3,014,785)          (2,088,090)        (3,014,785)        (2,075,170)        
เงนิสดรบัจากเงนิปันผล -                   -                  102,899,996      -                  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (112,299,411)      (84,965,677)      (20,710,020)      (62,471,581)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารลดลง (77,044,947)        (125,037,053)     (77,044,947)      (125,037,053)     

จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (24,299,346)        (75,240,000)      (1,739,346)        (8,400,000)        

จ่ายชาํระเจา้หนี้ตามสญัญาเชา่ (3,973,505)          (2,620,050)        (3,779,377)        (1,960,822)        
จ่ายเงนิปันผล (91,157,155)        -                  (91,157,155)      -                  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (196,474,953)      (202,897,103)     (173,720,825)     (135,397,875)     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย
ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (494,580)            (1,517,838)        -                  -                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) – สทุธิ 8,082,396           25,445,705       7,483,372         (928,710)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 144,234,828       118,789,123      68,764,889       69,693,599       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 152,317,224       144,234,828      76,248,261       68,764,889       

ข้อม ูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด

    เงนิปันผลคา้งจ่าย 11,019,952         -                  11,019,952       -                  
    รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 12,250,984         1,604,250         12,250,984       1,604,250         

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(     นายพูลพพิฒัน์  ตนัธนสนิ      ) (   นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร    )
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__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            10     

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

บริษทั คิวทีซี เอนเนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) “บรษิทั” เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย โดยมสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรฑีา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมี
ส านกังานสาขาที ่1 ตัง้อยูเ่ลขที ่149 หมู ่2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 
บรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่28 
กรกฎาคม 2554 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัใหญ่ ไดแ้ก่  
 
 รอ้ยละ 

 2563 2562 
   
Miss Sasikarn Tantanasin 12.72 - 
Mr. Apichat SaMun 12.46 - 
Mr. Litsamy Latsavong 12.46 12.46 
Mr. Phoukhaokham Pravovaxay 11.73 11.73 
Mr. Phoukhaoka Mathouchan - 12.46 

 
บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “QTC” และเครือ่งหมายการคา้ของลูกคา้  
 
รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
 

2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 
 
2.1 เกณฑก์ารถอืปฏบิตั ิ

 
งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยจดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอื
งบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่น
เป็นการเฉพาะ 

 
การจดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี่
ส าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งจดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ
ไปถอืปฏบิตั ิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร หรอืความซบัซ้อน หรอืขอ้สมมตฐิานและประมาณ
การทีม่นียัส าคญัต่องบการเงนิรวมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 4 
 

2.2 เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงนิรวม 
 
งบการเงนิรวมนี้ประกอบดว้ยงบการเงนิของบรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัมี
อ านาจควบคุมหรอืถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
 

  ประเทศที ่  สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ)   
บรษิทัยอ่ย  จดทะเบยีน  2563  2562  ลกัษณะธุรกจิ 

         
บริษทัย่อยทางตรง         
QTC – Panco Co., Ltd. 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั 
 

       ลาว 
      ไทย 

 85.00 
99.99 

 85.00 
99.99 

 จ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทน 
 

บริษทัย่อยทางอ้อม         
บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั  ไทย  100.00  100.00  ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลงังานแสงอาทติย ์

 
รายการบญัชรีะหว่างบรษิัทกบับรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยทางอ้อมทีม่สีาระส าคญัไดถู้กตดัรายการในการท างบ
การเงนิรวมแลว้ 
 
งบการเงนิรวมนี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยใช้นโยบายบญัชเีช่นเดยีวกนัส าหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนัหรอืเหตุการณ์
ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทั 
 
QTC – Panco Co., Ltd. (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมือ่วนัที ่5 มถิุนายน 2563  
 
บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัย่อยเป็นกจิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกจิการนัน้
ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม 
นบัแต่วนัทีม่กีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง 
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(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมกีาร          
เปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ในหรอืวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่ม “เครือ่งมอืทางการเงนิ” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 
โดยมกีารก าหนดหลกัการใหม่เกีย่วกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ
และหนี้สนิทางการเงนิ วธิกีารค านวณการลดมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ และการบญัชป้ีองกนัความ
เสี่ยง แทนการใช้มาตรฐานการบญัชี แนวปฏิบตัิทางการบญัช ีและการตีความมาตรฐานการบญัชทีี่
เกีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่คยมผีลบงัคบัใช ้
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่ม
เครือ่งมอืทางการเงนิต่องบการเงนิ ดงันี้ 
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้แบ่งการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าเป็น  3 วธิ ีไดแ้ก่ วธิี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย วธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และวธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น ตามลกัษณะโมเดลธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในการบรหิารจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และตาม
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ๆ  
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิวดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย จะรบัรูด้อกเบี้ยรบัทีค่ านวณโดยใชว้ธิอีตัรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิในงบก าไรขาดทุน  
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารทุนต้องวดัมูลค่าดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  โดย         
กลุ่มบรษิทัเลอืกรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
ได ้โดยไมส่ามารถโอนไปเป็นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
 
หนี้สนิทางการเงนิ  
 
หนี้สนิทางการเงนิจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย จะรบัรู้ดอกเบี้ยจ่ายที่
ค านวณโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิในงบก าไรขาดทุน 
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ยกเวน้หนี้สนิอนุพนัธจ์ดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  ยกเวน้สญัญา
อนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง  
 
การจดัประเภทการวดัมลูค่าภายใตม้าตรฐานเดมิและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 รวมถงึ
การ กระทบยอดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิแต่ละประเภทของกลุ่ม
บรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้  
 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที ่9 ณ วนัที ่                   

1 มกราคม 2563 

รายการ มลูคา่ตามบญัช ี
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธ ิ
มลูคา่ยตุธิรรมผา่น
ก าไรหรอืขาดทุน 

    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 144,235 144,235               - 
เงนิลงทุนชัว่คราว 517,479             - 517,479 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 125,192 125,192               - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 21,598 21,598               - 

รวม 808,504 291,025 517,479 

   
หน้ีสินทำงกำรเงิน  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 77,045 77,045               - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 50,928 50,928               - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 24,299 24,299               - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธ ิ 3,501 3,501               - 

รวม 155,773 155,773               - 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที ่9 ณ วนัที ่                           

1 มกราคม 2563 

รายการ มลูคา่ตามบญัช ี
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธ ิ
มลูคา่ยตุธิรรมผา่น
ก าไรหรอืขาดทุน 

    

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 68,765 68,765               - 
เงนิลงทุนชัว่คราว 381,054               - 381,054 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 98,246 98,246               - 

รวม 548,065 167,011 381,054 
    

หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 77,045 77,045               - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 50,530 50,530               - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,739 1,739               - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธ ิ 3,257 3,257               - 

รวม 132,571 132,571               - 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมมีลูคา่ใกลเ้คยีงมลูคา่ยุตธิรรม 
 

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
 

กลุ่มบรษิทัตอ้งประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา โดยพจิารณา              
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายขุองเครื่องมอืทางการเงนิ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหม้ขีอ้
บ่งชีห้รอืเกดิเหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน และก าหนดใหใ้ช้ดุลยพนิิจในการประเมนิว่าการเปลีย่นแปลง
ของปัจจยัทางเศรษฐกจินัน้มผีลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อย่างไร และใชค้วาม
น่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเป็นเกณฑ ์อย่างไรกต็าม การประเมนิรูปแบบใหม่นี้ถอืปฏบิตัเิฉพาะกบัสนิทรพัย์
ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เท่านัน้ 
 

กลุ่มบรษิัทได้ประเมนิการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 โดยพจิารณาตาม
รายละเอยีดดงันี้ 
 

- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ไดป้ฏบิตัติามวธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลกูหนี้ทัง้หมด 

 

- เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไดป้ฏบิตัติามวธิทีัว่ไป (General approach) โดยพจิารณาทีผ่ล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 12 เดอืนขา้งหน้า/ตลอดอาย ุ
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ผลกระทบต่อคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงันี้ 
 

 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัได้ทบทวนสมมตฐิานที่ใช้ในการค านวณผลขาดทุน
ดา้นเครดติและจดัประเภทลูกหนี้การคา้ตามลกัษณะของกจิการ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ บรษิทัเอกชนใน
ประเทศ และบรษิทัเอกชนต่างประเทศ โดยมผีลกระทบของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบัลูกหนี้
การค้าของกลุ่มบรษิัทตามวธิีการค านวณใหม่ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 จ านวนเงนิ 2.68 ล้านบาท ทัง้นี้ 
กลุ่มบรษิทัไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชโีดยเลอืกทีจ่ะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรบัปรุงกบัก าไร
สะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 จ านวน 2.15 ลา้นบาท (สุทธจิากภาษเีงนิได)้ จากเดมิทีก่ลุ่มบรษิทัรบัรูค้่า
เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ตามสมมตฐิานเดมิจ านวนเงนิ 5.80 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่าย
โดยใชเ้กณฑเ์สน้ตรงตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัทีถ่อืปฏบิตั ิ
 
ผลกระทบการเปลีย่นแปลงคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของกลุ่มบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

ตามที่
รายงานไว้

เดมิ 

รายการ
ปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ปรบัปรุง
ใหม ่

ตามที่
รายงานไว้

เดมิ 

รายการ
ปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ปรบัปรุง
ใหม ่

       

งบก ำไรขำดทุนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 32,338 (484) 31,854 29,972 (484) 29,488 
ภาษเีงนิได ้ 8,151 97 8,248 5,558 97 5,655 
ก าไรสทุธสิ าหรบังวด 31,417 (387) 31,030 54,820 (387) 54,433 
 
 
 
 
       

(หน่วย : พนับาท) 

  
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   

คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
    - คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้การคา้  32,072 

   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทีร่บัรูเ้พิม่เตมิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563    
- ลูกหนี้การคา้  2,683 

   

คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  34,755 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

ตามที่
รายงานไว้

เดมิ 

รายการ
ปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ปรบัปรุง
ใหม ่

ตามที่
รายงานไว้

เดมิ 

รายการ
ปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ปรบัปรุง
ใหม ่

       

งบก ำไรขำดทุนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 29,124 (484) 28,640 27,081 (484) 26,597 
ภาษเีงนิได ้ 400 97 497 (2,071) 97 (1,974) 
ก าไรสทุธสิ าหรบังวด 74,434 (387) 74,047 87,016 (387) 86,629 

       

งบก ำไรขำดทุนส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 60,072 (968) 59,104 55,665 (968) 54,697 
ภาษเีงนิได ้ 8,551 194 8,745 3,487 194 3,681 
ก าไรสทุธสิ าหรบังวด 105,851 (774) 105,077 141,832 (774) 141,058 

 
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มบรษิัทรบัรู้รายการสญัญาอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  ณ วนัที่เขา้ท าสญัญาและวดัมูลค่า
ต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การบญัชสี าหรบัการเปลีย่นแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมในภายหลงัขึ้นอยู่กบัว่ากลุ่มบรษิัทได้ก าหนดให้สญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครื่องมอืที่ใช้
ป้องกนัความเสี่ยงหรอืไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของรายการที่มกีารป้องกนัความเสี่ยง กลุ่มบรษิัทก าหนดให้
สญัญาอนุพนัธส์่วนหนึ่งเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
- การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีร่บัรูร้ายการแลว้ หรอืสญัญาผูกมดัที่

ยงัไมไ่ดร้บัรูร้ายการ (การป้องกนัความเสีย่งในมลูคา่ยตุธิรรม) หรอื  
 

- การป้องกนัความเสีย่งส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักระแสเงนิสดของรายการสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีร่บัรูร้ายการ
แล้ว หรอืรายการที่คาดการณ์ที่มคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความเสีย่ง            
ในกระแสเงนิสด) 
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2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง “สญัญาเชา่” (TFRS 16) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัรูส้ญัญาเชา่ แทนมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัที่ 17 เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าอกีหลายฉบบั 
มาตรฐานฉบบัใหม่ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ า
ส าหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้ซึง่มรีะยะเวลาของสญัญา
ไม่เกนิ 12 เดอืน หรอืสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างอิงมมีูลค่าต ่า และให้แนวปฏิบตัิทางบญัชเีพิม่เติมใน
หลายเรือ่ง  
 

ทัง้นี้ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มี
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 

กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดย กลุ่มบรษิัทรบัรู้ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และ
ดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ แทนการรบัรูค้า่ใชจ้่ายจากสญัญาเชา่ 
 

ส าหรบัจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาระยะสัน้หรอืสญัญาซึ่งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่า
ต ่า (low-value assets) จะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่นัน้ 
 

กลุ่มบรษิัทจะใช้วธิีผ่อนปรนโดยจะรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิการใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่น ามา
ปฏบิตัใิช ้ครัง้แรก ซึ่งวธินีี้จะไม่มผีลกระทบต่อยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และ
ไมม่กีารปรบัปรุงขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบใหม่ 
 

การวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  
งบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั 
    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีเ่ปิดเผย  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
       

               - 
  

               - 
บวก สทิธทิีจ่ะขยายระยะเวลาทีค่อ่นขา้งแน่ทีจ่ะมกีารใชส้ทิธ ิ 9,603  9,603 
หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (415)  (415) 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่เพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน   
     ทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ

 
9,188 

  
9,188 

บวก หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 3,502  3,258 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 12,690  12,446 
    
ประกอบดว้ย    

- สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายหนึ่งปี 3,783  3,589 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระเกนิหนึ่งปี 8,907  8,857 

รวม 12,690  12,446 
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2.3.3 ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มา
ถอืปฏบิตั ิมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้  
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย
การบญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงนิ
ฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่

     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สนิทรพัยห์มนุเวยีน     
ลูกหนี้การคา้ – สุทธ ิ 123,005          (2,683)         - 120,322 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 638,294         - (4,972) 633,322 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้         -         -     14,160     14,160 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี                               17,046 537     1,837 19,420 
รวม 778,345            (2,146)         11,025 787,224 

 
หนี้สนิหมนุเวยีน     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 

1,553 
 

        - 
 

2,230 
 

3,783 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน         
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         -         - 1,837 1,837 
หนิ้สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธ ิ 1,948         - 6,958 8,906 
รวม 3,501         - 11,025 14,526 

     
ก าไรสะสม - ยงัไมจ่ดัสรร 96,844 (2,146)         - 94,698 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 96,844 (2,146)         - 94,698 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย
การบญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงนิ
ฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่

     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สนิทรพัยห์มนุเวยีน     
ลูกหนี้การคา้ – สุทธ ิ 94,892 (2,683)         - 92,209 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ 332,739         - (4,972) 327,767 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้         -         - 14,160 14,160 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี                               13,607             537 1,837 15,981 
รวม 441,238          (2,146)   11,025 450,117 

     
หนี้สนิหมนุเวยีน     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 

1,359 
   

        - 
 

2,230 
 

3,589 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         -         - 1,837 1,837 
หนิ้สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธ ิ 1,898         - 6,958 8,856 
รวม 3,257         - 11,025 14,282 
     

ก าไรสะสม - ยงัไมจ่ดัสรร 54,606 (2,146)         - 52,460 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 54,606 (2,146)         - 52,460 

 
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมกีาร

เปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ในหรอืวนัที ่1 มกราคม 2564  
 

2.4.1 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรือ่ง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 เรือ่ง นโยบาย   
การบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด  

 

มกีารปรบัปรุงค านิยามของ “ความมสีาระส าคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการน าความมสีาระส าคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้
ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 ทัง้นี้ การปรบัปรุงดงักล่าวยงัท าใหม้กีารปรบัปรุง TFRS ฉบบัอื่น ไดแ้ก่ 
TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37 
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2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกจิ  
 
- เพิม่ทางเลอืกใหก้บักจิการในการท า “การทดสอบการกระจุุกตวั (Concentration Test)” เพือ่ประเมนิ

วา่รายการทีซ่ือ้มานั ้้นเป็นสนิทรัพัยห์รอืการรวมธุรกจิ 
 
- มกีารปรบัปรุงค านิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ่งก าหนดให้การได้มาซึ่งธุรกจิต้องรวมถึงขอ้มูลปัจจยั

น าเขา้และกระบวนการทีส่ าคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อน ามารวมกนัมสี่วนอย่างมนีัยส าคญัท าใหเ้กดิ
ความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตัว
ของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลกูคา้ และตดัเรือ่งการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 
2.4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ  
 

มกีารปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จาก
ความไมแ่น่นอนทีเ่กดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เชน่ อตัราดอกเบีย้อา้งองิทีก่ าหนดจากธุรกรรม
การกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงไดก้ าหนดใหก้ิจการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 
2.4.4 กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ 
 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในการรบัรู้รายการสนิทรพัย์และ
หนี้สนิในงบการเงนิ โดยมกีารเพิม่เตมิหลกัการและแนวปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปนี้ 

 
- การวดัมลูคา่รายการ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิออกจากงบการเงนิ 

 
นอกจากนี้ กรอบแนวคดินี้ยงัอธบิายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมดัระวงั และ
ความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิ โดยการปรบัปรุงกรอบแนวคดิท าใหม้ี
การปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลายฉบบั ได้แก่ TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, 
TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 20, TFRIC 22 และ TSIC 32 
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3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
  
นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน                
 
เงนิตราต่างประเทศ 
สินทรพัย์และหนี้สินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิที่ไม่เป็นตวัเงนิซึ่งเกิดจากรายการบญัชีที่เป็นเงนิตราต่างประเทศซึ่งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดมิ แปลงคา่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จากการแปลงคา่ รบัรูเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุน  
 
บรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ  
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีใ่กล้เคยีงกบัอตัรา 
ณ วนัทีเ่กดิรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงค่า บนัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปลีย่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ จนกว่ามกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่วนใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีม่ีสภาพคล่องสงู (ซึง่ไม่มี
ขอ้จ ากดัในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงนิสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมคีวามเสีย่งในการเปลี่ยนแปลง
มลูคา่น้อย 
 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บุคคลหรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิัท หมายถงึ บุคคลหรอืบรษิทัที่มอี านาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทั ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 
 
นอกจากนี้ บุคคลหรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญั
เกี่ยวกบัการออกเสยีงในบรษิัท ผู้บรหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิัท ที่มอี านาจในการวางแผนและ
ก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั 
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ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูลู้กหนี้การคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงือ่นไขในการไดร้บัช าระ ในกรณี
ทีม่สี่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นียัส าคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน 
 
กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารอยา่งงา่ย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 ในการวดัมลูค่า 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ซึง่ก าหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุหนี้และรบัรูผ้ล
ขาดทุนตัง้แต่การรบัรูร้ายการลูกหนี้การคา้ ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ลูกหนี้การคา้จะ
ถูกจดักลุ่มตามวนัทีค่รบก าหนดช าระ อตัราความเสยีหายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จะขึน้อยูก่บัประวตักิารช าระเงนิและขอ้มูล
ผลขาดทุนด้านเครดติในอดตีซึ่งมกีารปรบัเพื่อสะท้อนขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกบัปัจจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่ผีลต่อความสามารถของลูกคา้ในการช าระหนี้ และปรบัอตัราการสูญเสยีในอดตีตามการเปลีย่นแปลงที่
คาดการณ์ไว ้ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนภายใตค้า่ใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชก้่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
ลูกหนี้รบัรู้เมื่อกลุ่มบรษิัทมสีทิธทิี่ได้รบัจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนตามสญัญาโดยไม่เงื่อนไข หากกลุ่มบรษิัทรบัรู้
รายไดก้่อนทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทน จ านวนสิง่ตอบแทนนัน้จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา  
 
ลูกหนี้การคา้ แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั กลุ่มบรษิทับนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญทีอ่าจเกดิขึน้จาก
การเกบ็เงนิลูกหนี้ไมไ่ด ้คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตัง้ขึน้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้และความสามารถใน
การช าระหนี้ของลูกหนี้ ณ วนัสิน้ปี   
 
เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
กลุ่มบรษิัทจะรบัรู้รายการสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิเมื่อกจิการเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาของเครือ่งมอืทางการเงนินัน้ 
 
กลุ่มบรษิทัจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมือ่สทิธใินการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืได้
ถูกโอนไปและกลุ่มบรษิทัไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 
 
 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูคา่เริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
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สนิทรพัยท์างการเงนิจะรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมบวกหรอืหกัดว้ยตน้ทุนการท ารายการซึง่เกีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการไดม้ากซึง่สนิทรพัยน์ัน้ ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (FVTPL) 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มบรษิัทจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ด้วย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVTPL) ตาม
เกณฑท์ัง้สองขอ้ ดงัต่อไปนี้  
 

ก. ตามโมเดลธุรกจิ (Business model) ของกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และ 
ข. ตามลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ (SPPI) 

  
กลุ่มบรษิทัจดัประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์ทางการเงนิแสดงเป็นก าไรหรอืขาดทุนในต้นทุน
ทางการเงนิ รายไดท้างการเงนิ หรอื รายการทางการเงนิอื่น ยกเวน้คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้การคา้
ซึง่แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก 
 
การวดัมลูคา่ภายหลงัของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกวดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายเมือ่เขา้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
 

ก. กจิการถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ตามโมเดลธุรกจิทีม่วีตัถุประสงคก์ารถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนิ
เพือ่รบักระแสเงนิสดตามสญัญา และ 

ข. ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ ซึ่งท าใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึ่งเป็นการจ่ายเพยีงเงนิตน้และ
ดอกเบีย้จ่ายจากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่ าหนดไว ้(SPPI)  

 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน (FVTPL) 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มไ่ดถ้อืครองเพือ่รบักระแสเงนิสดตามสญัญาหรอืถอืครองเพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญาและ
เพือ่ขายสนิทรพัยท์างการเงนิ ตอ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้หากไมค่ านึง
ตามโมเดลธุรกจิ สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่ขีอ้ก าหนดตามสญัญาไม่ท าใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึง่เป็นการจ่ายเพยีงเงนิตน้
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลอืของเงนิต้นในวนัที่ก าหนดไว้ (SPPI) จะต้องวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
รวมถงึอนุพนัธท์างการเงนิทัง้หมด 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเข้าเงื่อนไขทัง้สองข้อ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

ก. กลุ่มบรษิทัถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนิตามโมเดลธุรกจิทีม่ ีวตัถุประสงคเ์พื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา
และเพือ่ขายสนิทรพัยข์ายสนิทรพัยท์างการเงนิ และ 

ข. ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ ซึง่ท าใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึง่เป็นการจ่ายเพยีงเงนิตน้ และ
ดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ (SPPI) ในวนัทีก่ าหนดไว ้
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ก าไรหรอืขาดทุนทีบ่นัทกึอยู่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (OCI) จะถูกจดัประเภทใหม่เมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัย์
ทางการเงนิ 
 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบรษิัทได้พจิารณาด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั
จ าหน่าย และวดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI)  
 
กลุ่มบรษิทัใชว้ธิอียา่งงา่ย (Simplified approach) ในการรบัรูก้ารดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการ
จดัหาเงนิที่มนีัยส าคญัและสนิทรพัย์ตามสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสนิทรพัย์
ดงักล่าวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรู ้
 
ในการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารได้จดักลุ่มตามประเภทของลูกหนี้ และพจิารณา
ความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนั อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากลกัษณะการจ่าย
ช าระในอดตี ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปัจจยัภายนอก รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตที่
อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลกูหนี้  
 
กลุ่มบริษัทประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงิน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญัหรอืไม่ 
 
กลุ่มบรษิทัพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ โดยพจิารณาถงึประสบการณ์ในอดตีรว่มกบัการ
คาดการณ์ในอนาคต โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติ
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั โดยจ านวนเงนิสดทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญา 
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนโดยแสดงรายการแยกต่างหาก 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูคา่เริม่แรกของหนี้สนิทางการเงนิ 
กลุ่มบรษิัทจะจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มบรษิัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดย
พจิารณาจากภาระผกูพนัตามสญัญาทีต่อ้งสง่มอบสนิทรพัยท์างการเงนิใหก้บับุคคลหรอืกจิการอื่น 
 
หนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัไดร้วมถงึเงนิกูย้มื เจา้หนี้การคา้ เจา้หนี้อื่น และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิัทวดัมูลค่าเริม่แรกของหนี้สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมและปรบัปรุงด้วยต้นทุนการท ารายการซึ่ง
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรอืการออกหนี้สนิทางการเงนินัน้ 
 
การวดัมลูคา่ภายหลงัของหนี้สนิทางการเงนิ 
หนี้สนิทางการเงนิถูกวดัมูลค่าภายหลงัด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย โดยค านวณดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวขอ้งโดยใช้วธิี
อตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ หนี้สนิอนุพนัธ์ทีจ่ะวดัมูลค่าดว้ยวธิมีูลค่า
ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVTOCI) 
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สนิคา้คงเหลอื 
สนิคา้คงเหลอืแสดงราคาตามราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  ราคาทุนของวตัถุดบิ
ค านวณโดยวธิเีขา้ก่อน – ออกก่อน ราคาทุนของงานระหว่างท าและสนิค้าส าเร็จรูปค านวณโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
มูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิ หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิม่ทีจ่ะผลติให้
แลว้เสรจ็ (ส าหรบัสนิคา้ทีอ่ยูร่ะหวา่งการผลติ) และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหส้นิคา้อยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะขาย 
 
ตน้ทุนในการซื้อสนิคา้ประกอบดว้ยราคาซื้อ และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิคา้นัน้ หกัดว้ยส่วนลดและ
เงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้สนิคา้ (ถา้ม)ี 
 
ต้นทุนของสนิคา้ส าเรจ็รูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และ         
คา่โสหุย้การผลติ ซึง่ปันส่วนตามขัน้ตอนการผลติ 
 
บรษิทัตัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรบัสนิคา้ (ถา้ม)ี โดยพจิารณาจากสภาพปัจจุบนัของสนิคา้  เมื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้ 
หรอืเมือ่เสือ่มคุณภาพ 
 
ตน้ทุนของการรวมธุรกจิ  
หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซื้อทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหนี้สนิหากมภีาระผกูพนัในปัจจุบนัซึง่เกดิขึน้
จากเหตุการณ์ในอดตีและสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื 
 
ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชพี
และคา่ทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั บนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน โดยบรษิทัจะบนัทกึผลก าไรหรอื
ขาดทุนจากการจ าหน่ายในก าไรหรอืขาดทุนและในปีทีม่กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการ
ดอ้ยคา่ บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีนก าไรหรอืขาดทุนและจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลเมื่อ
มกีารประกาศจ่ายจากบรษิทัยอ่ย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงในงบการเงนิรวมบนัทกึบญัชตีามวธิสี่วนไดเ้สยี และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่สดงใน
งบการเงนิเฉพาะบรษิทับนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการดอ้ยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการดอ้ยคา่เป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนและจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลเมือ่มกีารประกาศจ่ายจากบรษิทัรว่ม 
 
 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
หมนุเวยีนและแสดงในมลูคา่ยตุธิรรม ก าไรหรอืขาดทุนจากการตรีาคาหลกัทรพัยไ์ดบ้นัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
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มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิส าหรบัหลกัทรพัยเ์พือ่คา้จะใชร้าคาเสนอซื้อ ณ วนัทีร่ายงาน 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
เมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงนิสุทธิที่ได้รบัและมูลค่าตามบญัช ีจะถูกบนัทกึในก าไรหรอื
ขาดทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรบัเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและ         
เงนิลงทุนทีย่งัถอือยูใ่ชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ปรบัใชก้บัมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมด 
 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
การรบัรูแ้ละการวดัมลูคา่ 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรพัย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรพัย์ที่กิจการ           
ก่อสรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ให้
สินทรพัย์นัน้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะ                  
สถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์และต้นทุนการกู้ยมื ส าหรบัเครื่องมอืทีค่วบคุมโดยลขิสทิธิซ์อฟแวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้
โดยปราศจากลขิสทิธิซ์อฟแวรน์ัน้ใหถ้อืวา่ ลขิสทิธิซ์อฟแวรด์งักล่าวเป็นสว่นหนึ่งของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนั  บนัทึกบญัชี                
แยกจากกนัแต่ละส่วนประกอบทีม่นียัส าคญั  
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คอืผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายกบัมลูคา่ตามบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
สนิทรพัยท์ีเ่ชา่ 
การเชา่ซึง่บรษิทัไดร้บัส่วนใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัยส์นิทีเ่ชา่นัน้ๆ ใหจ้ดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าการเงนิ ส่วนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีไ่ดม้าโดยท าสญัญาเช่าการเงนิบนัทกึเป็นสนิทรพัยด์ว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมหรอืมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หกัดว้ยค่าเสื่อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าทีช่ าระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และส่วนทีจ่ะหกัจาก
หนี้ตามสญัญา เพื่อท าใหอ้ตัราดอกเบี้ยแต่ละปีเป็นอตัราคงทีส่ าหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิ ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะ
บนัทกึโดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปลีย่นแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชขีองรายการทีด่นิ  อาคาร และอุปกรณ์  
ถ้ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่บรษิัทจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดั
มลูค่าตน้ทุนของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื  ชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัช ีตน้ทุน
ทีเ่กดิขึน้ในการซ่อมบ ารุงทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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คา่เสือ่มราคา 
คา่เสือ่มราคาค านวณจากมลูคา่เสือ่มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ประกอบดว้ยราคาทุนของสนิทรพัยห์รอื
ตน้ทุนในการเปลีย่นแทนอื่น หกัดว้ยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยแ์สดงได้
ดงันี้  
 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 20 ปี 
อาคารและโรงงาน 10, 20 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5, 10, 20 ปี 
อุปกรณ์และเครือ่งตกแต่ง  5, 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
กลุ่มบรษิทัไมค่ดิคา่เสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิและสนิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 
 
วธิีการคดิค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น             
รอบปีบญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 
การดอ้ยคา่ 
กลุ่มบรษิทัจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชี้ของสนิทรพัย์ว่ามกีารด้อยค่าหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชี้ว่ามกีารด้อยค่า กลุ่มบรษิทัจะ
ประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หากราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื 
บรษิทัและบรษิทัย่อยปรบัปรุงลดมูลค่าของสนิทรพัยน์ัน้ลดลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืและรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นงบก าไรขาดทุน มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึราคาขายสุทธหิรอื
มลูคา่จากการใชส้นิทรพัยน์ัน้แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่ 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มื่อมลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัยส์งูกว่ามลูค่าทีจ่ะไดร้บัคนื ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึ
ในก าไรหรอืขาดทุน  
 
สญัญาเชา่ 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
 
สญัญาเชา่ - กรณีกลุ่มบรษิทัเป็นผูเ้ชา่ 
ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา กลุ่มบรษิทัประเมนิวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่โดยสญัญาจะ
เป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสญัญาเช่านัน้เป็นการให้สทิธใินการควบคุมการใช้สนิทรพัย์ที่ระบุ
ส าหรบัชว่งเวลาหนึ่งเพือ่การแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
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กลุ่มบรษิทัรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล สนิทรพัย์สทิธกิารใช้วดั
มลูค่าโดยใชร้าคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยจ านวนเงนิของหนี้สนิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เริม่แรก ปรบัปรุงดว้ยการ
จ่ายช าระใดๆ ตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเริม่มผีลหรอืก่อนวนัที่สญัญาเริม่มผีล ต้นทุนทางตรงเริม่แรกใดๆ ที่
เกดิขึน้และประมาณการตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส าหรบัผูเ้ชา่ในการรือ้และการขนยา้ยสนิทรพัยอ์า้งองิ การบูรณะสถานทีต่ัง้
ของสนิทรพัยอ์า้งองิ หรอืการบูรณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีก่ าหนดไว ้หกัดว้ยสิง่จูงใจตามสญัญาเช่าที่
ไดร้บัใดๆ 
 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนัทีส่ญัญา
เช่า เริม่มผีล ซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่าหากอตัรานัน้สามารถก าหนดไดทุ้กเมื่อ แต่หากอตัรา
นัน้ ไมส่ามารถก าหนดไดทุ้กเมือ่ กลุ่มบรษิทัตอ้งใชอ้ตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่มบรษิทั 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเชา่ทีร่วมอยูใ่นการวดัมลูคา่ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ประกอบดว้ย  
- การจ่ายช าระคงที ่รวมถงึการจ่ายช าระคงทีโ่ดยเนื้อหา 
- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรที่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรอือตัรา ซึ่งการวดัมูลค่าเริม่แรกใช้ดชันีหรอือตัรา ณ วนัที่

สญัญาเชา่เริม่มผีล 
- จ านวนเงนิทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
- ราคาใช้สทิธเิลอืกซื้อ หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษิัทจะใช้สทิธเิลอืกซื้อนัน้ โดยราคา

ดงักล่าวเป็นคา่เชา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายช าระในระยะการต่อสญัญาตามสทิธเิลอืกซื้อ และ 
- การจ่ายช าระค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบรษิทัจะยกเลกิ

สญัญาเชา่ 
 
ในการใชว้ธิรีาคาทุน กลุ่มบรษิทัตอ้งวดัมูลค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชด้ว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม และปรบัปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ กลุ่มบรษิทัจะคดิค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงนับจากวนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สุดอายกุารใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์
สทิธิการใช้หรอืวนัสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสญัญาเช่าโอนความเป็น
เจ้าของในสนิทรพัย์อ้างอิงให้แก่กลุ่มบรษิัทเมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่า หรอืหากราคาทุนของสนิทรพัย์สทิธิการใช้
สะทอ้นว่ากลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อ กลุ่มบรษิทัตอ้งคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มี
ผลจนถงึวนัสิน้สุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์า้งองิ อายกุารใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชพ้จิารณาโดย
ใชห้ลกัการเดยีวกนักบัการพจิารณาอายกุารใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าตอ้งมกีารวดัมูลค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซึง่
อาจเกดิจากการเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ 
- การเปลีย่นแปลงดชันีหรอือตัราทีใ่ชใ้นการก าหนดการจ่ายช าระเหล่านัน้ 
- การเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
- กลุ่มบรษิัทเปลี่ยนแปลงการประเมนิการใช้สทิธิเลือกซื้อ สทิธิการต่อสญัญา และสทิธิเลือกในการยกเลกิ

สญัญาเชา่ 
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เมื่อหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถู่กวดัมลูค่าใหม่เพื่อสะทอ้นการเปลีย่นแปลงของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทั
ต้องรบัรูจ้ านวนเงนิของการวดัมูลค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยการปรบัปรุงสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้อย่างไรก็
ตาม ถ้ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สทิธกิารใช้มมีูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมกีารลดลงเพิม่เตมิจากการวดั
มลูคา่ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูจ้ านวนคงเหลอืของการวดัมลูคา่ใหมใ่นก าไรหรอืขาดทุน 
 
สญัญาเชา่ระยะสัน้ และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต ่า 
กลุ่มบรษิัทอาจเลือกที่จะไม่รบัรู้สนิทรพัย์สทิธิการใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ ซึ่งเป็น
สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่า หรอืสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัยอ์า้งองิมมีูลค่าต ่า กลุ่มบรษิทัรบัรูก้าร
จ่ายช าระตามสญัญาเชา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชก้่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
สญัญาเช่าอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเชา่
การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญา
เช่า โดยจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพื่อให้ได้อตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อ
หนี้สนิคงค้างอยู่ ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิระยะยาว ส่วนค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้ 
 
สญัญาเช่าสนิทรพัย์โดยที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผู้ให้เ ช่า จะจดัเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน เงนิทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอด
อายุของสญัญาเช่านัน้ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุ  การเช่า เช่น เบีย้ปรบัที่
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีก่ารยกเลกินัน้เกดิขึน้ 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
โปรแกรมคอมพวิเตอร์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง ตามอายุ               
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์5 ปี  
 
คา่บรกิารเชือ่มต่อโครงขา่ยกระแสไฟฟ้า 
ค่าบรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์20 ปี  
 
สญัญาขายไฟฟ้า 
สญัญาขายไฟฟ้าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิเีสน้ตรง ตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์14 ปี  
 
คา่ความนิยม 
ค่าความนิยมแสดงถงึผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิ ซึง่ไม่สามารถระบุและแยกรายการ
มารบัรูไ้ด ้ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 
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หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยบนัทกึเริม่แรกในมูลค่ายุตธิรรมหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัการเกดิหนี้สนิ ภายหลงัจากการ
บนัทกึหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริม่แรกและยอดหนี้
เมือ่ครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุการกูย้มืโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 
รายได ้
รายไดร้บัรูเ้มื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่ลุ่มบรษิทั  คาดว่า
จะมสีทิธไิดร้บัทีไ่มร่วมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีลูค่าเพิม่ และสุทธจิากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตาม
ปรมิาณ โดยมกีารใชว้จิารณญาณในการพจิารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมนิว่าจะรบัรูร้ายได ้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอื รบัรูต้ลอดชว่งเวลาหนึ่ง  
 
การขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 
รายได้จากการขายสนิค้ารบัรู้เมื่อลูกค้ามอี านาจควบคุมในสนิค้าซึ่งโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเมื่ อมกีารส่งมอบสนิค้าให้กบั
ลูกค้า ในกรณีที่สญัญาที่ให้สทิธิลูกค้าในการคนืสนิค้า รายได้จะรบัรู้ในจ านวนที่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มกีารกลบัรายการอย่างมนีัยส าคญัของรายได้ทีร่บัรู้สะสม ดงันัน้ รายไดท้ีร่บัรูจ้ะปรบัปรุงด้วย
ประมาณการรบัคนืสนิคา้ซึง่ประมาณการจากขอ้มลูในอดตี 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้รกิาร ขัน้ความส าเรจ็ของงานประเมนิโดยใชว้ธิอีตัราส่วน
ของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการต้นทุนทัง้สิ้น ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อ
เกดิขึน้ 
 
ส าหรบัสญัญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน               
หากสนิคา้และบรกิารดงักล่าวแตกต่างกนั หรอื มกีารใหบ้รกิารหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานทีแ่ตกต่าง
กนั สิง่ตอบแทนที่ได้รบัจะถูกปันส่วนใหก้บัสนิคา้และบรกิารตามสดัส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสนิค้าและ
บรกิารนัน้ๆ ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นรายงานการก าหนดราคาสนิคา้ หรอืบรกิารทีก่ลุ่มบรษิทัขายสนิคา้และบรกิารเป็นเอกเทศ              
แยกต่างหาก  
 
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 
รายไดท้ีร่บัรูจ้ากการขายไฟฟ้า แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ใหก้บัลูกคา้ แสดงไวเ้ป็น “รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ” ในงบ
แสดงฐานะการเงนิ 
 
ดอกเบี้ยรบั 
ดอกเบีย้รบับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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ตน้ทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงนิประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืและประมาณการหนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากเวลาทีผ่่านไป 
และสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีถ่อืไวเ้พื่อขาย และ ขาดทุนจาก
เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้มืทีไ่ม่ไดเ้กีย่วกบัการไดม้า  การก่อสรา้งหรอื การผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
โดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
ภาษเีงนิได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปีที่รบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีและภาษีเงนิได้
ปัจจุบนัทีไ่มไ่ดร้บัรูใ้นงบก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืส่วนทีร่บัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถ้อืหุน้ 
          
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรประจ าปีทีต่อ้งเสยีภาษ ีโดยใชอ้ตัราภาษทีี่
ประกาศใชห้รอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรบัปรุงทางภาษีทีเ่กี่ยวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สนิและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยการคูณอตัราภาษีกบัผล
แตกต่างชัว่คราวทีค่าดว่าจะมกีารกลบัรายการในอนาคต โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสยีภาษใีนอนาคต
จะมจี านวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถูกใชจ้รงิ 
 
ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้่ายเมือ่เกดิรายการตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บรษิทัและบรษิทัย่อยและพนักงานไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงานจ่ายสะสม
และเงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์ของกลุ่ม
บรษิทั เงนิทีก่ลุ่มบรษิทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระเงนิชดเชยต้องจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบรษิัทและ
บรษิทัยอ่ยถอืวา่เงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน 
 
หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานค านวณโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) ในการค านวณ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทั (ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
การด าเนินงานที่ยกเลกิเป็นส่วนประกอบของกลุ่มที่ถูกขายหรอืจดัประเภทไว้เพื่อขาย ก าไรหรอืขาดทุนจากการ
ด าเนินงานทีย่กเลกิซึ่งประกอบดว้ยจากการวดัมูลค่าของก าไรขาดทุนหลงัภาษีของการด าเนินงานทีย่กเลกิและการ
ขายสนิทรพัยท์ีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขาย 
 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
บรษิทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัหุน้สามญั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรอืขาดทุนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายระหวา่งปีโดยถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  
 
การจ่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลจ่าย บนัทึกในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืเมื่อคณะกรรมการของบริษัท            
ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
 
การใชป้ระมาณการทางการบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดัมลูค่า
ของสนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และ
ขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร 
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4. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ  
 

ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ มดีงันี้ 
 
4.1 ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา  

 
กลุ่มบรษิทับนัทกึค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ เพือ่ใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยคา่ของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ี่
เกดิจากสญัญาอนัเกิดมาจากการไม่สามารถเกบ็เงนิจากลูกคา้ได ้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มตามประเภทของลูกหนี้ และพจิารณาความเสีย่งดา้น
เครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนั อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระใน
อดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปัจจยัภายนอก รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที่
อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลกูหนี้ ซึง่พจิารณา ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
4.2 คา่เผือ่สนิคา้เสื่อมคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง 

 
บรษิทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพและมูลค่าสนิคา้ลดลง (ถา้ม)ี เพื่อใหร้บัรูถ้งึการดอ้ยค่าลงของ
สนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาจากการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื ระยะเวลาคงคา้ง และ
การเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด 

 
4.3   อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 
ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของอาคาร อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ของบรษิัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายและเมื่ออายุการ ให้ผลประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ทีเ่สื่อมสภาพ
หรอืไมไ่ดใ้ชง้านอกีต่อไป 

 
4.4 สญัญาเชา่ 

 
การก าหนดอายสุญัญาเชา่ 
 

กลุ่มบรษิทัก าหนดอายุสญัญาเช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะ
ถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ โดยบรษิทัพจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท าให้เกิด
สิง่จูงใจทางเศรษฐกิจส าหรบัผู้เช่า ในการใชส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใช้สทิธเิลอืกในการยกเลกิ
สญัญาเชา่ 
 
กลุ่มบรษิทัจะปรบัปรุงอายุสญัญา เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดข้องสญัญาเช่า โดยอาจะเกดิ
จากบรษิทัใช้ (หรอืไม่ใช)้ สทิธ ิหรอืบรษิทัมภีาระผูกพนัในการใช ้(หรอืไม่ใชส้ทิธ)ิ การประเมนิความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
นยัส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายสุญัญาเชา่และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบรษิทั 
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การก าหนดอตัราการคดิลดของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 
กลุ่มบรษิทัประเมนิอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ดงันี้ 
ใชข้อ้มูลทีก่ารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีส่ามของแต่ละกจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้นกบั
การเปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ชา่หากเป็นไปได ้
 

4.5 การดอ้ยคา่เงนิลงทุน 
 
บรษิัทพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวลดลงอย่างมี
สาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึง่ความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

 
4.6 ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน  

 
หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ่ง
ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จ านวนเงนิเดอืนทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ในอนาคต 
อตัรามรณะและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชากรศาสตร ์ในการก าหนดอตัราคดิลดฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาถงึอัตรา
ดอกเบี้ยทีส่ะทอ้นถงึสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั ส่วนอตัรามรณะใชข้อ้มูลตารางอตัรามรณะทีเ่ปิดเผย
ทัว่ไปในประเทศ อยา่งไรกต็าม ผลประโยชน์หลงัการเลกิจา้งงานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้ 
 

4.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการจากความสามารถในการท าก าไรทางภาษใีนอนาคต
ของบรษิทัทีน่ ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากนัน้ ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจใน
การประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืขอ้จ ากดัทางดา้นเศรษฐกจิหรอืความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษ ี
 

4.8 ประมาณการคา่ประกนัความเสยีหาย 
 
ประมาณการคา่ประกนัความเสยีหายจะบนัทกึเมือ่ไดข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ้่าย
พจิารณาจากประวตักิารจ่ายค่าประกนัความเสยีหาย และปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิ
ความเสยีหายดงักล่าว  

 
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
เงนิสด  78,335  950,854  62,837  929,298 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชกีระแสรายวนั 36,670,620  26,470,583  26,871,258  14,763,126 
เงนิฝากธนาคาร - บญัชอีอมทรพัย ์ 115,568,269  116,813,391  49,314,166  53,072,465 

รวม 152,317,224  144,234,828  76,248,261  68,764,889 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงนิตราไดด้งันี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
สกุลเงนิบาท 141,586,586  123,100,732  75,928,565  59,101,433 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 231,723  9,576,038  231,723  9,576,038 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 87,973  87,418  87,973  87,418 
สกุลเงนิกบีลาว 10,410,942    11,470,640            -          - 

รวม 152,317,224  144,234,828  76,248,261  68,764,889 
 

6. เงินลงทุนชัว่ครำว 
 

รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  517,479,328  466,340,820  381,054,034  351,869,055 
บวก เงนิลงทุนเพิม่ 270,500,000  164,660,000  216,000,0000  144,660,000 
หกั จ าหน่ายออก                                                                      (178,000,000)  (120,016,032)  (131,000,000)  (120,000,000) 
ก าไรจากการขายระหวา่งปี 1,969,766  1,096,350  1,909,114  1,096,350 
ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการ

เปลีย่นแปลงมลูคา่ 1,253,129 
 

5,398,190 
 

447,944 
 
3,428,629 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  613,202,223  517,479,328  468,411,092  381,054,034 
 

กลุ่มบรษิัทมเีงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ทัว่ไป               
เงนิลงทุนดงักล่าวไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
 

 

7. ลกูหน้ีกำรค้ำและรำยได้ท่ียงัไม่เรียกช ำระ 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
กจิการอื่นๆ  212,561,682  155,076,725  185,826,381  126,963,506 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      1,308,610  1,046,803  1,308,610  1,046,803 
รวม 213,870,292  156,123,528  187,134,991  128,010,309 
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (32,884,159)  (32,071,644)  (32,884,159)  (32,071,644) 
สุทธ ิ 180,986,133  124,051,884  154,250,832  95,938,665 
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ยอดคงเหลอืของลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช าระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุนี้
ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ  
    – ลูกคา้ทัว่ไป – สุทธ ิ

    

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 171,220,807  102,275,619  144,485,506  74,162,400 
เกนิก าหนดช าระ :        

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 5,857,622  9,261,534  5,857,622  9,261,534 
3 – 6 เดอืน       -        -        -          - 
7 – 12 เดอืน 6,144,643  11,715,484  6,144,643  11,715,484 
มากกวา่ 12 เดอืน 29,338,610  31,824,088  29,338,610  31,824,088 

รวม 212,561,682  155,076,725  185,826,381  126,963,506 
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (32,884,159)  (32,071,644)  (32,884,159)  (32,071,644) 
สุทธ ิ 179,677,523  123,005,081  152,942,222  94,891,862 
        
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 756,490  508,250  756,490  508,250 
เกนิก าหนดช าระ :        

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 552,120  538,553  552,120  538,553 
รวม 1,308,610  1,046,803  1,308,610  1,046,803 

 
โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทั มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30 – 90 วนั 

 
ลูกหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงนิตราได้
ดงันี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
สกุลเงนิบาท  156,120,240  132,947,645  129,384,939  104,834,426 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 48,422,373  9,886,915  48,422,373  9,886,915 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 9,327,679  13,288,968  9,327,679  13,288,968 

รวม 213,870,292  156,123,528  187,134,991  128,010,309 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ – ลูกหนี้การค้าส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มดีงันี้ 

 
8. รำยกำรระหว่ำงบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้ และ/หรอืกรรมการร่วมกนั 
รายการธุรกจิดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงนิตามเงือ่นไขและเกณฑก์ารคา้ทัว่ไป และใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 
 
ความสมัพนัธก์บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   
บรษิทั ควิ.ท.ีซ.ี เซอรว์สิ เชยีงใหม ่จ ากดั  เครอืญาตกิรรมการบรษิทั 
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั  บรษิทัรว่ม 

 
 
 
 
 
 

รายการธุรกจิระหว่างบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
     2563  2562 
        
ณ วนัที ่1 มกราคม - ก่อนปรบัปรุง     32,071,644  30,652,467 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานใหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก     2,683,200           - 
ณ วนัที ่1 มกราคม - หลงัปรบัปรุง     34,754,844  30,652,467 
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูเพิม่ระหว่างปี     327,155  4,128,561 
กลบัรายการคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูระหวา่งปี     (2,197,840)  (2,709,384) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม      32,884,159  32,071,644 
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     (หน่วย : บาท) 
     
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 นโยบายการก าหนด
ราคา 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย      
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 4,137,200 4,953,300 4,137,200 4,953,300 
   บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ราคาตลาด           -           - 514,752           - 
รวม  4,137,200 4,953,300 4,651,952 4,953,300 

      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      
    บรษิทัยอ่ย ราคาทีต่กลงรว่มกนั           -           - 384,000           - 
    บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ราคาทีต่กลงรว่มกนั           -           - 4,200,000 4,200,000 
รวม            -           - 4,584,000 4,200,000 
      
รายไดอ้ืน่      
    บรษิทัยอ่ย ตามทีต่กลงรว่มกนั           -           - 134,400 518,400 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 1,750 60,132 1,750         - 
รวม  1,750 60,132 136,150 518,400 

      
รายไดด้อกเบีย้รบั      
    บรษิทัรว่ม รอ้ยละ 5.5 ต่อปี 602,016 648,247 602,016 648,247 

      
รายไดเ้งนิปันผล      
    บรษิทัยอ่ย ตามมตทิีป่ระชุมของ

กรรมการ           -           - 102,899,996           - 

      
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร      
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 213,746 123,028 213,746 15,000 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั     

ผลประโยชน์ปัจจุบนั  29,436,920 24,760,166 27,516,920 22,840,166 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 526,584 628,305 494,775 432,401 

รวม  29,963,504 25,388,471 28,011,695 23,272,567 

    
 
 
 

ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบับรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 1,308,610 1,046,803 1,308,610 1,046,803 

 
 
 
 
 

    
ลูกหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
บรษิทัย่อย         -         - 1,726,314 1,717,562 
บรษิทัย่อยทางออ้ม         -         -           - 374,500 
บรษิทัรว่ม 451,678 203,877 451,678 203,877 

รวม 451,678 203,877 2,177,992 2,295,939 

     
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
บรษิทัรว่ม 10,900,000 11,000,000 10,900,000 11,000,000 
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืแก่ 

           บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (10,900,000) (11,000,000) (10,900,000) (11,000,000) 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธ ิ            -      -         -       - 

     
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง     
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 357,004 21,133 357,004 21,133 

     
หนี้สนิตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - ผูบ้รหิารส าคญั 5,011,298 4,742,725 4,772,753 4,277,978 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม จ านวนเงิน 10.90 ล้านบาท และ                                      
11.00 ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมดีอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี ไม่มคี ้าประกนั บรษิทัไม่มคีวาม
ประสงค์ทีจ่ะเรยีกช าระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของบรษิัทร่วม
ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562               
มรีายละเอยีดดงันี้ 
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    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563 2562 2563 2562 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  11,000,000 14,000,000 11,000,000 14,000,000 
หกั รบัช าระคนืเงนิกูร้ะหวา่งปี (100,000) (3,000,000) (100,000) (3,000,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  10,900,000 11,000,000 10,900,000 11,000,000 

 
บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการหนี้สงสยัจะสูญของเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่                        
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี้ 
 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563 2562 2563 2562 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   11,000,000 7,098,123 11,000,000 7,098,123 
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูในระหวา่งปี         - 3,901,877         - 3,901,877 
 กลบัรายการคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูใน 
    ระหวา่งปี 

 
(100,000) 

 
      - (100,000)        - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  10,900,000 11,000,000 10,900,000 11,000,000 

 
9. สินค้ำคงเหลือ  

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 2562         2563 2562 
     
วตัถุดบิ   69,533,889  82,077,083 69,533,889 82,077,083 
งานระหวา่งท า   21,296,828  17,716,437 21,296,828 17,716,437 
สนิคา้ส าเรจ็รปู  82,795,699  98,635,966 82,798,172 98,635,966 
สนิคา้ระหวา่งทาง  61,130  5,353,481 61,130 5,353,481 
รวม 173,687,546 203,782,967 173,690,019 203,782,967 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่ 
         สนิคา้ลดลง (7,146,176) (5,281,964) (7,146,176) (5,281,964) 
สนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ 166,541,370 198,501,003 166,543,843 198,501,003 
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บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพและมลูค่าสนิคา้ลดลงส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 ดงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : บาท) 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2563  2562 
     
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   5,281,964  12,195,469 
การปรบัลดมลูคา่เป็นมลูคา่สุทธทิีค่าดวา่จะไดร้บั           3,178,596              - 
กลบัรายการการปรบัลดมลูคา่  (1,314,384)  (6,913,505) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   7,146,176  5,281,964 
     
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
        
ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืทีบ่นัทกึเป็นคา่ใชจ้่าย  
   และรายไดร้วมในบญัชตีน้ทุนขาย    

   
   

- ตน้ทุนขาย 674,352,569  605,276,086  633,228,563  566,497,106 
- การปรบัลดมลูคา่เป็นมลูคา่สุทธทิีค่าด

วา่จะไดร้บั 
                      

3,178,596 
  

        - 
                       

3,178,596 
  
    - 

- กลบัรายการการปรบัลดมลูคา่ (1,314,384)     (6,913,505)  (1,314,384)  (6,913,505) 
สุทธ ิ 676,216,781  598,362,581  635,092,775  559,583,601 
 

10. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินฝากธนาคารจ านวน 0.10 ล้านบาท และ 21.60              
ล้านบาท ตามล าดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มขี้อจ ากดัการใช้เนื่องจากเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิกู้ยมืกบั
ธนาคารพาณิชย ์และไดร้บัเงนิฝากทีน่ าไปค ้าประกนัแลว้ในระหวา่งปี 2563 ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
 
 
 
 
 
 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ                                     42     

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   ) ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร ) 
 

11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สทุธิ 

 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั (บรษิทัยอ่ยทางตรง) 
 
เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 
70.00 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.67 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 46.90 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่16 มนีาคม 2563 
 
เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร์ จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัหุน้สามญั 
จ านวน 70.00 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 35.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2563 
 
เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 
70.00 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 21.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 สงิหาคม 2563 
   
เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั มมีตลิดทุนจดทะเบยีนจ านวน  35.00 ลา้นบาท เพื่อลดขาดทุนสะสมของบรษิทัย่อยจากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 595.00 ลา้นบาท เป็นจ านวน 560.00 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุน้สามญัจากเดมิมูลค่าทีต่ราไว ้8.50 บาทต่อหุน้ เป็นมูลค่าทีต่ราไว้ 8.00 บาท ต่อหุน้ ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 70.00 ลา้นหุน้ ซึ่ง
บรษิทัยอ่ยจะจดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2563 
 
 

     (หน่วย : บาท) 
     งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน  รายไดเ้งนิปันผล 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บรษิทัยอ่ยทางตรง                
QTC – Panco Co., Ltd.   21,947,200  21,947,200  85.00  85.00  18,655,120  18,655,120         -         - 
บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล พาวเวอร ์จ ากดั 560,000,000  595,000,000  99.99  99.99  699,999,970  699,999,970  (102,899,996)         - 
รวม         718,655,090  718,655,090  (102,899,996)         - 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย        (134,661,181)  (134,661,181)         -         - 
สุทธ ิ             583,993,909  583,993,909  (102,899,996)         - 
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บรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั (บรษิทัยอ่ยทางออ้ม) 
 
เมือ่วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2563 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 2.20 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 22.72 
บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 50.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 
 
เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 2.20 ลา้นหุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 16.82 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 37.00 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 
 
เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่บรษิทั ควิทซี ีโกลบอล เพาเวอร ์จ ากดั ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 2.20 ลา้นหุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 10.46 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 23.01 ลา้นบาท โดยบรษิทั ควิ โซลาร ์1 จ ากดั จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่13 สงิหาคม 2563 

 



__________________________ กรรมการ __________________________ กรรมการ            44     

(    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )     ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  
 

บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 ดงันี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2563  2562 
     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม   134,661,181  150,362,446 
ตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่เพิม่ในระหวา่งปี               -  2,701,520 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่               -  (18,402,785) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   134,661,181  134,661,181 
 
เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อย QTC – Panco Co., Ltd ได้หยุดด าเนินงานและมีแผนเลิกกิจการ ณ วนัที่                                   
31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ 85) เป็นจ านวนเงิน                                                          
8.67 ลา้นบาท 
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12. เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 

             (หน่วย : บาท) 
       งบการเงนิรวม 

   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  ราคาทุน  วธิสีว่นไดเ้สยี 
 ประเภทกจิการ  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

                  
บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 

 
จากพลงังาน     
ทางเลอืก 

 1,000,000  1,000,000  49.98  49.98  499,800  499,800       -       - 

หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม          (499,800)  (499,800)       -       - 
สทุธ ิ                -       -       -       - 

                  
                  
           (หน่วย : บาท)     
       งบการเงนิเฉพาะ  
   ทุนช าระแลว้  สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน   
 ประเภทกจิการ  2563  2562  2563  2562  2563  2562     
                  

บรษิทัรว่มทางตรง                  
บรษิทั พพีดีบับลวิอ ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า                 

 
จากพลงังาน     
ทางเลอืก 

 1,000,000  1,000,000  49.98  49.98  499,800  499,800     

หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม          (499,800)  (499,800)     
สทุธ ิ                -       -     
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13. สินทรพัยท่ี์ถือไว้ส ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2561 ผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ยมมีตใิหห้ยดุด าเนินงานและมแีผนเลกิกจิการ เนื่องจากบรษิทัย่อย
เหน็วา่การด าเนินธุรกจิในสว่นดงักล่าวไมคุ่ม้คา่เชงิพาณิชย ์
 
รายละเอยีดฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานบรษิทัย่อยซึง่แสดงอยูใ่นงบการเงนิรวม มดีงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2563  2562 
สินทรพัย ์    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10,410,942  11,470,640 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 6,760  7,094 
สินทรพัยส์ ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 10,417,702  11,477,734 
    
หน้ีสิน    
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 220,003  609,033 
หน้ีสินส ำหรบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 220,003  609,033 
    
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก    
คา่ใชจ้่าย (176,423)  (1,659,961) 
ขำดทุนส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (176,423)  (1,659,961) 
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14. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

       เครือ่งจกัร  
  สว่นปรบัปรุง อาคาร เครือ่งจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2562 106,089,980 19,462,250 218,695,695 800,436,038 50,213,149 24,846,241 25,905,346 1,245,648,699 
ซือ้เพิม่            - 831,033 5,362,334 21,785,695 2,972,280 764,645 14,472,205 46,188,192 
จ าหน่าย            -           -           - (3,237,573) (3,825,740) (7,698,891) (773,800) (15,536,004) 
โอนเขา้ / (โอนออก)           -           - 23,210,683 1,082,613 425,568 2,017,965 (26,736,829)           - 
31 ธนัวาคม 2562 106,089,980 20,293,283 247,268,712 820,066,773 49,785,257 19,929,960 12,866,922 1,276,300,887 
ซือ้เพิม่            - 466,806 2,440,654 12,287,527 5,103,220 2,519,564 17,936,347 40,754,118 
จ าหน่าย           -           -           - (1,029,130) (2,443,036) (3,766,208)           - (7,238,374) 
โอนเขา้ / (โอนออก)           -           - 345,838 19,525,743 235,985           - (20,107,566)           - 
โอนสนิทรพัยไ์ปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้           -           -           -           -           - (9,032,130)           - (9,032,130) 
31 ธนัวาคม 2563 106,089,980 20,760,089 250,055,204 850,850,913 52,681,426 9,651,186 10,695,703 1,300,784,501 
         
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2562           - 6,439,739 92,393,806 396,504,764 41,455,645 16,646,291           - 553,440,245 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี           - 655,809 14,395,636 45,113,482 3,850,142 2,716,018           - 66,731,087 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย           -           -           - (2,599,504)       (3,519,389)    (6,669,579)           -     (12,788,472) 
31 ธนัวาคม 2562           - 7,095,548       106,789,442 439,018,742 41,786,398 12,692,730           - 607,382,860 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี           - 683,068 14,647,592 46,703,972 3,685,590 2,616,118           - 68,336,340 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย           -           -           - (907,503) (2,431,364) (3,766,197)           - (7,105,064) 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ีโ่อนไปเป็นสนิทรพัย ์
สทิธกิารใช ้

      
          - 

      
          - 

      
          - 

      
          - 

      
          - 

 
(4,060,597) 

      
          - 

 
(4,060,597) 

31 ธนัวาคม 2563           - 7,778,616 121,437,034 484,815,211 43,040,624 7,482,054           - 664,553,539 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

       เครือ่งจกัร  
  สว่นปรบัปรุง อาคาร เครือ่งจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรพัย ์         
31 ธนัวาคม 2562            -            -            -      2,909,280            -            -            -       2,909,280 
31 ธนัวาคม 2563            -            -            -       2,909,280            -            -            -        2,909,280 
         
มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี                   
31 ธนัวาคม 2562 106,089,980 13,197,735 140,479,270 378,138,751 7,998,859 7,237,230 12,866,922 666,008,747 

31 ธนัวาคม 2563 106,089,980 12,981,473 128,618,170 363,126,422 9,640,802 2,169,132 10,695,703 633,321,682 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2562        
ตน้ทุนขาย        52,907,830 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        13,823,257 
   รวม        66,731,087 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2563        
ตน้ทุนขาย        55,808,470 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        12,527,870 
   รวม        68,336,340 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มอาคาร สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าซึ่งตดิตัง้บนดนิเพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั
วงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร และไดม้กีารไถ่ถอนแลว้ในระหวา่งปี 2563 (หมายเหตุ 19)  

 

ราคาทรพัย์สนิของบรษิทัก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ดิค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแล้วแต่ยงัคงใชง้านจนถงึ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวน 
161.95 ลา้นบาท (2562 : 166.88 ลา้นบาท) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

       เครือ่งจกัร  
  สว่นปรบัปรุง อาคาร เครือ่งจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2562 31,089,980 2,744,364 198,780,500 326,043,364 50,386,569 22,788,241 25,905,346 657,738,364 
ซือ้เพิม่            -           - 4,124,170 21,753,194 2,177,227 764,645 14,457,035 43,276,271 
จ าหน่าย           -           -             - (3,237,573) (2,077,608) (6,619,891) (773,800) (12,708,872) 
โอนเขา้ / (โอนออก)           -           - 23,210,683 1,082,613 425,568 2,017,965 (26,736,829)           - 
31 ธนัวาคม 2562 31,089,980 2,744,364 226,115,353 345,641,598 50,911,756 18,950,960 12,851,752 688,305,763 
ซือ้เพิม่            -           - 2,169,660 12,129,396 3,459,188 2,519,565 17,777,262 38,055,071 
จ าหน่าย           -           -             - (1,029,130) (1,790,745) (3,766,206)           - (6,586,081) 
โอนเขา้ / (โอนออก)           -           - 345,838 19,525,743 235,985           - (20,107,566)           - 
โอนสนิทรพัยไ์ปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้           -           -             -           -           - (9,032,130)           - (9,032,130) 
31 ธนัวาคม 2563 31,089,980 2,744,364 228,630,851 376,267,607 52,816,184 8,672,189 10,521,448 710,742,623 
         

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2562           - 134,740 79,058,879 175,705,236 40,509,280 16,354,225           - 311,762,360 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี           - 44,413 13,647,772 26,031,009 3,353,866 2,507,802           - 45,584,862 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย           -           -             - (2,599,504) (2,046,364) (6,288,234)           - (10,934,102) 
31 ธนัวาคม 2562           - 179,153 92,706,651 199,136,741 41,816,782 12,573,793           - 346,413,120 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี           - 44,537 13,861,129 27,502,408 3,266,504 2,419,782           - 47,094,360 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย           -           -             - (907,503) (1,797,808) (3,766,197)           - (6,471,508) 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ีโ่อนไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธิ
การใช ้

    
          - 

    
          - 

    
            - 

    
          - 

    
          - 

 
(4,060,597) 

    
          - 

 
(4,060,597) 

31 ธนัวาคม 2563           - 223,690 106,567,780 225,731,646 43,285,478 7,166,781           - 382,975,375 
         

มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี         
31 ธนัวาคม 2562 31,089,980 2,565,211 133,408,702 146,504,857 9,094,974 6,377,167 12,851,752 341,892,643 

31 ธนัวาคม 2563 31,089,980 2,520,674 122,063,071 150,535,961 9,530,706 1,505,408 10,521,448 327,767,248 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

       เครือ่งจกัร  
  สว่นปรบัปรุง อาคาร เครือ่งจกัรและ อุปกรณ์และ  และอุปกรณ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ และโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครือ่งตกแต่ง ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2562         
ตน้ทุนขาย        32,168,109 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        13,416,753 
    รวม        45,584,862 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2563         
ตน้ทุนขาย        32,848,639 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        14,245,721 
    รวม        47,094,360 

 
ราคาทรพัย์สนิของบรษิัทก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คดิค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานจนถึง  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มจี านวน                                      
157.35 ลา้นบาท (2562 : 145.26 ลา้นบาท) 



 __________________________ กรรมการ    __________________________ กรรมการ             51     
  (    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

15. สญัญำเช่ำ 
 

15.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
 ทีด่นิ ยานพาหนะ รวม 
    

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - ตำมนโยบำยกำรบญัชีเดิม          -             -               -     
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 702,970 17,516,523 18,219,493 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 – หลงัปรบัปรงุ 702,970 17,516,523 18,219,493 
เพิม่ขึน้          - 1,459,371     1,459,371 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 702,970 18,975,894 19,678,864 
    

คา่เสือ่มราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - ตำมนโยบำยกำรบญัชีเดิม          -            -          - 

รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที ่16          - 

 
(4,060,597) 

 
(4,060,597) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - หลงัปรบัปรงุ          - (4,060,597) (4,060,597) 

คา่ตดัจ าหน่าย / คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (325,680) (2,181,458) (2,507,138) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (325,680) (6,242,055) (6,567,735) 
    
มลูคา่สุทธติามบญัช ี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 377,290 12,733,839 13,111,129 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2563 325,680 2,181,458 2,507,138 
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15.2 หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 
           (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่        
ไมเ่กนิ 1 ปี 4,436,971  1,650,960  4,386,766  1,450,140 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 7,797,374  2,015,302  7,797,374  1,965,097 

รวม 12,234,345  3,666,262  12,184,140  3,415,237 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (455,312)  (164,708)  (454,960)  (157,664) 
 11,779,033  3,501,554  11,729,180  3,257,573 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (4,191,760)  (1,553,223)  (4,141,907)  (1,359,095) 
สุทธ ิ 7,587,273  1,948,331  7,587,273  1,898,478 
 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่ากับบริษัทในประเทศหลายแห่งเพื่อเช่าซื้อรถยนต์  โดยมีระยะเวลา                                    
36 - 60 เดอืน และบรษิทัไดท้ าสญัญาเชา่ทีด่นิเป็นระยะเวลา 36 เดอืน 
 
การช าระคา่เชา่ทีไ่มไ่ดร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 
กลุ่มบรษิัทเลอืกไม่รบัรู้หนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ (สญัญาเช่าที่มรีะยะเวลาสญัญาไม่เกนิ                        
12 เดอืน) หรอืสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์มมีูลค่าต ่า การจ่ายช าระภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายแบบ
เสน้ตรง นอกจากนี้ค่าเช่าผนัแปรบางรายการไม่ไดร้บัอนุญาตใหร้บัรู้เป็นหนี้สนิตามสญัญาเช่าและจะบนัทกึเป็น
คา่ใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ 
 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ดงักล่าวทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นการวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่ มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : บาท) 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะของ

บรษิทั 
   

คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 937,792 406,200 
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16. โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
รำคำทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 18,963,787  18,652,061 
ซือ้เพิม่ 2,088,090  2,075,170 
ตดัจ าหน่าย (122,132)                         - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 20,929,745  20,727,231 
ซือ้เพิม่ 3,014,785  3,014,785 
ตดัจ าหน่าย (169,045)                   (9,451)       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 23,775,485  23,732,565 
    

ค่ำตดัจ ำหน่ำย    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 (14,775,408)  (14,631,632) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร) (1,687,628)  (1,649,290) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย 46,796                            - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (16,416,240)  (16,280,922) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร) (1,544,830)  (1,517,452) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย 146,660                   9,451       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (17,814,410)  (17,788,923) 
    
มลูค่ำสทุธิทำงบญัชี    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 4,513,506  4,446,309 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 5,961,075  5,943,642 
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17. ค่ำบริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
รำคำทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  6,588,543 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  6,588,543 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  6,588,543 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำย   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  (2,333,066) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (329,146) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  (2,662,212) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (330,048) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  (2,992,260) 
   

มูลค่ำสทุธิทำงบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  3,926,331 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  3,596,283 
 

บรษิทัย่อยทางอ้อมไดจ้่ายค่าบรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ภายในโครงการของบรษิทัย่อยทางอ้อมใหก้าร
ไฟฟ้าภูมภิาค (กฟภ.) ทัง้นี้ กรรมสทิธิใ์นโครงข่ายกระแสไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่อที่เป็นของกฟภ. และบรษิทัย่อยทางอ้อมเป็น              
ผูม้สีทิธใิชป้ระโยชน์จากโครงขา่ยดงักล่าว 
 

18. สญัญำขำยไฟฟ้ำ 
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
รำคำทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  119,467,371 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  119,467,371 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  119,467,371 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำย   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  (10,560,831) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (8,413,195) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  (18,974,026) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (ตน้ทุนขาย)  (8,436,245) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  (27,410,271) 
   
มูลค่ำสทุธิทำงบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  100,493,345 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  92,057,100 
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เมื่อวนัที่ 25 มถิุนายน 2553 บรษิัทย่อยทางอ้อมได้ท าสญัญาขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ในปรมิาณที่ได้ก าหนดไว้โดยเริม่
ด าเนินการขายไฟฟ้าภายในเดอืนมถิุนายน 2555 สญัญานี้มกี าหนดระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่วนัทีท่ าสญัญาและสามารถ
ต่ออายุออกไปไดอ้กีคราวละ 5 ปี นอกจากนี้ บรษิัทย่อยทางอ้อมไดผ้่านการตรวจและรบัรองคุณภาพไฟฟ้าโดย กฟภ. 
และเริม่ด าเนินการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. นบัตัง้แต่วนัดงักล่าว 
 

19. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร        
 (หน่วย : บาท) 

 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

     
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์ 2.47 – 5.00 3.30 – 4.85         - 47,044,947 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 3.10 – 3.50 3.10 – 4.75         - 30,000,000 

รวม           - 77,044,947 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมยีอดคงเหลอืของวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีหนี้สนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หนี้สนิภายใต้
สญัญา ทรสัต์รซีทีส ์เลตเตอร์ออฟเครดติ และสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาการโอนสทิธเิรยีกรอ้ง
ของเลตเตอรอ์อฟเครดติ และสนิเชื่ออื่นๆ จ านวนรวม 549.72 ลา้นบาท และ 414.55 ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิกูย้มืระยะ
สัน้จากธนาคารเป็นเงนิกูท้ีป่ลอดภาระค ้าประกนั 
 

20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563 2562 2563 2562 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 24,299,346 99,539,346 1,739,346 10,139,346 
บวก เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งปี          -          -          -          - 
หกั จ่ายช าระคนืในระหวา่งปี (24,299,346) (75,240,000) (1,739,346) (8,400,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม          - 24,299,346          - 1,739,346 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี          - (24,299,346)          - (1,739,346) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธ ิ          -          -          -          - 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืจากธนาคารจ านวน 1.74 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ MLR-1.50 ต่อปี 
ส าหรบั 12 เดือนแรก นับจากวนัที่เบิกเงินกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยร้อยละ  MLR-1.00 ต่อปี ส าหรบังวดที่เหลือ           
มกี าหนดช าระคนื 0.70 ล้านบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2561 และครบก าหนดช าระงวดสุดท้าย        
ในเดอืนมนีาคม 2563  
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเง ินกู้ยมืจากธนาคารจ านวน 22.56 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ส าหรบั 18 เดอืนแรก นับจากวนัที่เบกิเงนิกู้งวดแรกและ อตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.50 ต่อปี 
ส าหรบังวดทีเ่หลอืมกี าหนดช าระคนื 5.57 ลา้นบาทต่อเดอืน โดยเริม่ช าระตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 และครบก าหนด
ช าระงวดสุดท้ายในเดอืนเมษายน 2563 เงนิกู้ยมืนี้ค ้าประกนัโดยการจดจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดินและ
อุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้า และการโอนสทิธทิี่จะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารและโอนสทิธกิารรบัเงนิที่จะได้รบั
ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มไดร้บัคนืเงนิฝากธนาคารทีน่ าไปค ้าประกนั
เงนิกูด้งักล่าว และบรษิทัไดไ้ถ่ถอนการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งและอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าตามทีก่ล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 10 และ 14 
 

21. ภำษีเงินได้  
 

21.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ  
2562 มดีงันี้ 
 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 
1 มกราคม 2563 
– หลงัปรบัปรุง ก าไรหรอืขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 6,950,968 (374,137)             -  6,576,831  
 จากคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง 1,056,393 372,842             - 1,429,235  

  จากคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 215,625 (52,974)            - 162,651 
  จากส ารองคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 948,109 (101,825)             -  846,284  
 จากหนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

พนกังาน 3,088,752 633,183   (135,876) 3,586,059 
  จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ - การดอ้ยคา่ 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร และเครือ่งจกัร 29,419,502 (1,556,890)            - 
 

27,862,612 
  จากการแปลงคา่งบการเงนิ 763,047            - 98,916  861,963  

รวม 42,442,396 (1,079,801)  (36,960) 41,325,635 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
  จากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้           - 276,390            - 276,390 
  จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ - สว่นเกนิจาก

การตรีาคาทีด่นิ 11,379,112          -            - 
 

 11,379,112  
  จากสญัญาขายไฟฟ้า 13,480,961 (1,131,399)            -  12,349,562  

รวม 24,860,073 (855,009)            -  24,005,064  

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 17,582,323 (224,792) (36,960) 17,320,571 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 1 มกราคม 2562 ก าไรหรอืขาดทนุ 
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 6,130,493 283,835              - 6,414,328 
 จากคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง 2,439,094 (1,382,701)              - 1,056,393 

  จากคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 203,877 11,748              - 215,625 
  จากส ารองคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 988,882 (40,773)              - 948,109 
 จากหนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
พนกังาน 2,168,617 920,135              - 3,088,752 

 จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธรุกจิ - การดอ้ยคา่
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร และเครือ่งจกัร 29,551,731 

              
(132,229)              - 29,419,502 

  จากการแปลงคา่งบการเงนิ 459,387             - 303,660 763,047 

รวม 41,942,081 (339,985) 303,660 41,905,756 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
  จากผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ - สว่นเกนิจาก

การตรีาคาทีด่นิ 11,379,112          -              - 11,379,112 
  จากสญัญาขายไฟฟ้า 14,609,269 (1,128,308)            - 13,480,961 

รวม 25,988,381 (1,128,308)            - 24,860,073 

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 15,953,700 788,323 303,660 17,045,683 
 
 
 
 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 
1 มกราคม 2563 
- หลงัปรบัปรุง ก าไรหรอืขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 6,950,968 (374,137)              - 6,576,831 
 จากคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง 1,056,393 372,842              - 1,429,235 
  จากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 1,883,344              -              - 1,883,344 
  จากคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 215,624 (52,974)              - 162,650 
  จากส ารองคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 948,109 (101,825)              - 846,284 
จากหนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์                           
พนกังาน 3,088,753 340,507 (135,876) 3,293,384 

รวม 14,143,191 184,413 (135,876) 14,191,728 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
  จากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้              - 276,390              - 276,390 

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 14,143,191 (91,977) (135,876) 13,915,338 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน  

 
1 มกราคม 

2562 ก าไรหรอืขาดทนุ 
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
  จากคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 6,130,493 283,835          - 6,414,328 
 จากคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพและมลูคา่สนิคา้ลดลง 2,439,094 (1,382,701)          - 1,056,393 
  การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 1,343,040 540,304          - 1,883,344 
  จากคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ 203,877 11,747          - 215,624 
  จากส ารองคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัสนิคา้ 988,882 (40,773)          - 948,109 
จากหนี้สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์                           
พนกังาน 2,168,617 920,136                - 3,088,753 

รวม 13,274,003 332,548          - 13,606,551 

     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี – สทุธิ 13,274,003 332,548          - 13,606,551 
 

21.2   คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้มดีงันี้ 
 

  ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั         
ตามประมวลรษัฎากรภาษเีงนิได ้ (27,213,516)  (9,483,342)  (18,558,544)  (8,593,896) 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
การเปลีย่นแปลงของผลต่างชัว่คราว    (224,792)  788,323  (91,977)  332,548 
        
รวมภำษีเงินได้ (27,438,308)  (8,695,019)  (18,650,521)  (8,261,348) 

 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 
 

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้  

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

            

ผลต่างจากการแปลงคา่
หน่วยงานในต่างประเทศ 494,580  (98,916)  395,664  1,517,838  (303,660)  1,214,178 

ก าไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั (679,380)  135,876  (543,504)        -        -          - 

รวม (184,800)  36,960  (147,840)  1,517,838  (303,660)  1,214,178 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562 
 

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้  

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษเีงนิได ้  

สุทธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

            
ก าไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั (679,380)  135,876  (543,504)        -        -          - 

 
ผลแตกต่างชัว่คราวทีไ่มไ่ดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนงบการเงนิมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

   (หน่วย  : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        

ผลแตกต่างชัว่คราว        
จากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัที่

เกีย่วขอ้ง 
 
 -     

 
 -     125,744,257  125,744,257 

จากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิใหกู้ย้มืในบรษิทั   
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
10,900,000   

   
11,000,000  10,900,000  11,000,000 

ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้  64,943,383   62,922,443      -           - 
    รวม 75,843,383  73,922,443  136,644,257  136,744,257 

 
21.3 ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

 
รายการกระทบยอดภาษเีงนิได ้
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 
        

ก าไรก่อนภาษ ี  184,971,354  207,093,322  196,784,401  130,440,320 
อตัราภาษ ีรอ้ยละ  20   20  20  20 
ภาษคี านวณจากอตัราภาษ ี  36,994,271  41,418,664  39,356,880  26,088,064 
ผลกระทบ :        
ปรบัปรุงรายการตดับญัชรีะหว่างกนั (3,285,976)   (2,295,708)           -                   - 
จ านวนภาษขีองรายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (7,178,145)   (4,717,512)   (21,994,131)                    (1,325,929) 
จ านวนภาษขีองรายการทีไ่มถ่อืเป็นคา่ใชจ้่าย 
    ตามประมวลรษัฎากร 

 
1,367,631 

 
710,967  1,307,772 

 
1,016,673 

จ านวนภาษขีองผลแตกต่างชัว่คราวในปัจจุบนั       
ทีไ่มร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัย ์

 
(459,473) 

 
(26,421,392)  

 
(20,000) 

 
(17,517,460) 

คา่ใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ 27,438,308  8,695,019  18,650,521  8,261,348 
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22. ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารคา้งจ่าย 10,521,190  9,576,526  10,521,190  9,576,526 
คา่ขนสง่คา้งจ่าย 1,045,065  568,190  1,045,065  568,190 
คา่ใชจ้่ายในการสง่ออกคา้งจ่าย 1,881,868  1,011,733  1,881,868  1,007,592 
คา่นายหน้าคา้งจ่าย 718,787  398,598  718,787  398,598 
อื่นๆ 3,910,786  9,265,007  2,867,885  8,348,965 

รวม 18,077,696  20,820,054  17,034,795  19,899,871 

 
23. หน้ีสินภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

                                                                                                           (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์ 
    หลงัออกจากงาน 17,930,297  16,610,982  16,466,920  15,443,761 
 

       
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,998,695  5,493,935  1,702,539  4,600,675 
        
รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่        
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั    
 

(679,380)  
 

       -  (679,380)  
 

       - 

 
บริษัทจัดให้มีโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                      
ในการใหผ้ลประโยชน์เมือ่เกษยีณแก่พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน 
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การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัของผลประโยชน์ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  
                                                                                                                                     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 16,610,982  11,117,047  15,443,761  10,843,086 
รบัรูใ้นก าไรขาดทุน        

- ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,669,949  2,461,073  1,416,572  1,601,905 
    -  ตน้ทุนบรกิารในอดตี         -  2,514,815           -    2,514,815 

- ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 328,746  518,047  285,967  483,955 
    
รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น        

- ก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร ์ (679,380)           -  (679,380)            - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 17,930,297  16,610,982  16,466,920  15,443,761 
        
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (1,213,473)  (871,849)  (1,213,473)  (871,849) 
สุทธ ิ 16,716,824  15,739,133  15,253,447  14,571,912 

 
ขอ้สมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน (แสดงโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) 
ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 1.91 - 3.13 ต่อปี  รอ้ยละ 1.91 ต่อปี 
อตัราการเพิม่ของคา่ใชจ้่ายเงนิเดอืนถวัเฉลีย่ในอนาคต รอ้ยละ 5.00 - 7.37 ต่อปี  รอ้ยละ  6.52 ต่อปี 
เกษยีณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 
อตัราการเสยีชวีติ อตัรามรณะปี 2560  อตัรามรณะปี 2560 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 ผลกระทบภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 
        
อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) (863,657)  (913,445)  (804,227)  (856,075) 
อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 941,338  976,037  887,549  914,339 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
     (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 

     
946,070 

  
1,111,341 

      
875,625 

 
 

1,046,948 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
    (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ตอ่ปี) 

     
(875,752) 

  
(1,019,474) 

     
(809,928) 

 
 

(959,309) 
อตัราหมุนเวยีน (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) (1,049,696)  (1,242,987)  (969,081)  (1,169,647) 
อตัราหมุนเวยีน (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 1,146,993  1,371,262  1,059,945  1,292,043 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลประโยชน์พนกังานทีค่าดวา่จะจ่ายก่อนคดิลด มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
ภายใน 1 ปี 341,624  341,624 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี 4,620,796  4,350,377 
ระหวา่ง 6 - 15 ปี 7,530,8831   14,512,317 

 
24. ทุนจดทะเบียนและใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิทุนจดทะเบยีน 429,240,725 บาท เป็น 341,092,557 บาท โดยการลดหุน้สามญัจดทะเบยีน
ทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 88,148,168 หุน้ โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ เมื่อวนัที ่8 
พฤษภาคม 2562 
 

25. รำยได้ 
 
บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าและผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “QTC” และเครื่องหมายการคา้ของลูกคา้ โดยปัจจุบนัผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้าของบรษิทั 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
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1.  หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย มกี าลงัไฟตัง้แต่ 10-5000 KVA 
 1.1   หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบน ้ามนัชนิดปิดผนึก 
 1.2   หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแบบน ้ามนัเปิด 

2.  หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบก าลงั มกี าลงัไฟตัง้แต่ 5000-30000 KVA  
3.  หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดพเิศษ จะออกแบบและผลติตามการใช้งานและคุณสมบตัทิี่ลูกค้าต้องการ เช่น Earthling 

Transformer, Dry-Type Class F&H, Unit Substation, Pad mounted, หมอ้แปลง Amorphous 
 
นอกจากนี ้บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารดา้นต่างๆ  แก่ล ูกคา้ เช ่น งานตรวจสอบเชค็สภาพและบ าร ุงรกัษาตาม
ก าหนดเวลางานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาหมอ้แปลง งานบรกิารเตมิน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารเช่าหมอ้
แปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรบัความต้องการและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหมอ้แปลง
ไฟฟ้าของบรษิทั และลูกคา้ทัว่ไปโดยบรษิทัรบัรู้รายไดจ้ากการขายสนิค้าและจากการให้บรกิาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
บรษิทัย่อยไดด้ าเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งมกีารรบัรู้
รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
รายละเอยีดของรายได ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 33 
 

26. ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
        
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน        

ก าไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั (บาท)        157,559,509  198,647,297  178,133,880  122,178,972 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 341,092,557  341,092,557  341,092,557  341,092,557 

    ก าไรทุนต่อหุน้ (บาท) 0.462  0.582  0.522  0.358 
 

27. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นเงนิส ารองไม่น้อยกว่า             
รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปี สุทธจิากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าเงนิส ารองนี้จะมไีม่น้อยกว่าร้อยละสบิ
ของทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได้ 
 

28. เงินปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2563 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลในรูปแบบเงนิสดจากก าไรสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุ ้นละ           
0.15 บาท จ านวน 341.09 ล้านหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 51.16 ล้านบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใน
วนัที ่30 เมษายน 2563 
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ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่8/2563 เมื่อวนัที ่17 มถิุนายน 2563 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลในรูปแบบเงนิสดจากก าไรสุทธติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึ 31 พฤษภาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท จ านวน 341.09 ล้านหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิ้น 51.16 ล้านบาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวในวนัที ่15 กรกฎาคม 2563  
 

29. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 
บรษิทัและพนักงานบรษิทัได้เขา้ร่วมเป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งจดทะเบยีนแล้วตามพระราชบญัญตัิ
กองทุนส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่พนักงานจ่ายสะสมและเงนิที่บรษิทัจ่ายสมทบ และจะจ่าย
ใหพ้นักงานในกรณีทีอ่อกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหว่างปี 2563 บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีพนักงาน เป็นจ านวนเงนิ 2.47 ล้านบาท (2562 : 3.39 ล้านบาท)  
 

30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีส่ าคญัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 502,706,504  418,764,266  501,762,760  422,734,021 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหวา่งท า 1,864,211  (6,913,505)  1,864,211  (6,913,505) 
เงนิเดอืน คา่แรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 159,720,314  156,519,225  150,396,289  145,882,232 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  81,154,601  77,161,056  51,118,950  47,261,475 
คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 15,347,413  14,972,222  10,470,837  10,843,608 
คา่ไฟฟ้า 6,842,539  7,253,068  6,521,520  6,877,528 
คา่ขนสง่ 5,897,723  6,940,436  5,881,564  6,921,395 
คา่ใชจ้่ายการตลาด 3,735,341  5,264,894  3,735,341  5,241,703 
คา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัสนิคา้ 5,571,301  4,061,715  5,571,301  4,061,715 
คา่นายหน้าและคา่สง่เสรมิการขาย 9,420,605  7,903,168  9,420,605  7,903,168 
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 6,972,458  7,155,651  4,061,334  5,858,277 
คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) หนี้สงสยัจะสญูของ 

ลกูหนี้การคา้ (1,870,686)  1,419,177  (1,870,686)  1,419,177 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนใน  
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง          -           -           -  (15,701,265) 
ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสยัจะสูญของเงนิให้

กูย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
         

(100,000)  3,901,877  (100,000)  3,901,877 
คา่เดนิทาง 4,382,840  7,626,722  4,168,732  6,861,208 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 1,861,545  3,257,104  1,837,412  3,227,315 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 49,641,899  54,801,391  46,264,226  46,638,476 
    รวม 853,148,608  770,088,467  801,104,396  703,018,405 
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31. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
บรษิัทย่อยทางอ้อมได้รบัสทิธปิระโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการลงทุน       
พ.ศ. 2520 ตามบตัรเลขที ่1114(1)/2554 ลงวนัที ่27 มกราคม 2554 ส าหรบักจิการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์โดยไดร้บัสทิธพิเิศษหลายประการ เช่น ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขา้เขา้ส าหรบัเครื่องจกัรทีน่ าเขา้เพื่อ
ใชใ้นบรษิทัทีไ่ดร้บัส่งเสรมิใหไ้ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บั
การส่งเสริมมีก าหนดเวลาแปดปี นับตัง้แต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ ภายหลังจากวันที่พ้น
ก าหนดเวลาแปดปีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล บรษิทัไดร้บัการลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไร
สุทธทิีไ่ดจ้ากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในอตัรารอ้ยละหา้สบิของอตัราปกติ 
 

32. สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
 
บรษิทัไม่มนีโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรอืเพื่อการค้า 
สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการรบัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้
และจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้ทีเ่ปิดสถานะไวซ้ึง่มอีายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 6 เดอืน ดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนเงนิตรา
ต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นตาม
สญัญา (บาท) 

 

สญัญาชื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการจ่ายช าระเงนิเจา้หนี้การคา้และทรสัตร์ซีทีส์ 
สกุลเงนิเหรยีญออสเตรเลยี 408  21.75 – 22.43 
สกุลเงนิสหรฐัอเมรกิา 1,276  30.00 – 30.21 
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33.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

บรษิทัมกีารจดักลุ่มส่วนงานทีร่ายงานตามลกัษณะของธุรกจิและภมูศิาสตรใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 
 

                (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้า  ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  อื่นๆ   
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ  ในประเทศ  รวม 

 2563   2562 2563   2562  2563   2562  2563   2562  2563   2562 

              

รายไดจ้ากการขาย 569,308,354 545,339,877 261,077,257 243,131,269  146,868,988 148,689,806              -                  -  977,254,599 937,160,952 
ตน้ทุนขาย (452,413,757) (384,056,191) (182,679,018) (175,527,410)  (41,124,006) (38,778,980)              -                  -  (676,216,781) (598,362,581) 

ก าไรขัน้ตน้ 116,894,597 161,283,686 78,398,239 67,603,859  105,744,982 109,910,826              -                  -  301,037,818 338,798,371 
              
รายไดจ้ากการบรกิาร 42,238,199 28,011,938             -                   -                    -                   -                    -                  -  42,238,199 28,011,938 
ตน้ทุนบรกิาร (30,250,770) (16,890,509)             -                   -                    -                   -                    -                  -  (30,250,770) (16,890,509) 

ก าไรขัน้ตน้ 11,987,429 11,121,429             -                   -                    -                   -                    -                  -  11,987,429 11,121,429 
              

รายไดอ้ื่น                  -                  - 3,210,315 2,380,349              -                   -        17,747,071      18,501,153  20,957,386 20,881,502 
              

รายไดแ้ยกตามการรบัรูร้ายได ้              
    ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง                  -                      -                   -                   -                    -                     -  1,500,777 1,603,367  1,500,777 1,603,367 
    ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 611,546,553 573,351,815 264,287,572 245,511,618  146,868,988 148,689,806  16,246,294 16,897,786  1,038,949,407 984,451,025 
รวม 611,546,553 573,351,815 264,287,572 245,511,618  146,868,988 148,689,806  17,747,071 18,501,153  1,040,450,184 986,054,392 

 

ดอกเบีย้จ่าย     (2,330,222) (8,872,603) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย     (81,154,601) (77,161,056) 
       

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องการด าเนินงานต่อเนื่อง    185,147,777 208,753,283 
ขาดทุนของการด าเนนิงานทีย่กเลกิ    (176,423) (1,659,961) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้     184,971,354 207,093,322 

       

รวมสินทรพัย ์     1,935,662,604 1,856,373,989 
 

      

ลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายไดจ้ากลกูคา้หลกัซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน จ านวนเงนิ 533.54 ลา้นบาท และ 508.82 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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34. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอื    
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ  53.47 ลา้นบาท 
และ 0.02 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

35. กำรปรบักระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 
การเปลีย่นแปลงต่อหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิของกลุ่มบรษิทัมดีงันี้ 
 
  (หน่วย : บาท) 
  งบกำรเงินรวม 
   

เงินกู้ยืมระยะ
สัน้จำกธนำคำร 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำก
ธนำคำร 

  
หน้ีสินตำม         
สญัญำเช่ำ 

  
 

รวม 
         
1 มกรำคม 2562  202,082,000  99,539,346  4,517,354  306,138,700 
รำยกำรท่ีเกิดขึน้จำกกระแสเงินสด:         
การจ่ายคนื  (505,238,546)  (75,240,000)  (2,620,050)  (583,098,596) 
เงนิสดรบั  380,201,493            -            -  380,201,493 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า            -            -  1,604,250  1,604,250 
31 ธนัวำคม 2562  77,044,947  24,299,346  3,501,554  104,845,847 
รำยกำรท่ีเกิดขึน้จำกกระแสเงินสด:         
การจ่ายคนื  (77,044,947)  (24,299,346)  (3,973,505)  (105,317,798) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการ
น ามาตรฐานการรายงานทาง 

การเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ

        
 

          - 

     
 

          - 

  
 

10,646,734 

  
 

10,646,734 
การไดม้า            -            -  1,604,250  1,604,250 
31 ธนัวำคม 2563            -            -  11,779,033  11,779,033 
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  (หน่วย : บาท) 
  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
   

เงินกู้ยืมระยะ
สัน้จำกธนำคำร 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำก
ธนำคำร 

 หน้ีสินตำม         
สญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

  
 

รวม 
         
1 มกรำคม 2562  202,082,000  10,139,346  3,614,145  215,835,491 
รำยกำรท่ีเกิดขึน้จำกกระแสเงินสด:         
การจ่ายคนื  (505,238,546)  (8,400,000)  (1,960,822)  (515,599,368) 
เงนิสดรบั  380,201,493            -            -  380,201,493 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
การไดม้า            -            -  1,604,250  1,604,250 
31 ธนัวำคม 2562  77,044,947  1,739,346  3,257,573  82,041,866 
รำยกำรท่ีเกิดขึน้จำกกระแสเงินสด:         
การจ่ายคนื  (77,044,947)  (1,739,346)  (3,779,377)  (82,563,670) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:         
หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการ
น ามาตรฐานการรายงานทาง 

การเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ

        
 

          - 

        
 

          - 

  
 

10,646,734 

  
 

10,646,734 
การไดม้า            -            -  1,604,250  1,604,250 
31 ธนัวำคม 2563            -            -       11,729,180      11,729,180 

 
36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเนื่องจากบรษิทัมลีูกหนี้การคา้ เจา้หนี้การคา้และเงนิกูย้มื
จากธนาคารเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิทัจะท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพจิารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็นเท่านัน้ เพือ่ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
ความเสีย่งจากการใหส้นิเชือ่ 
บรษิทัไดใ้หส้นิเชื่อทางการคา้แก่ลูกคา้ทีซ่ื้อขายกนัเป็นปกตทิางการคา้ บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งจาก
การใหส้นิเชื่อ โดยมกีารตดิตามการช าระเงนิของลูกหนี้การคา้อย่างใกล้ชดิ และใหค้วามส าคญัต่อลูกหนี้รายที่ค้าง
ช าระนานเกนิก าหนดแต่ละราย บรษิทัวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลูกหนี้
ทัง้หมด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหม้ขีอ้บ่งชีห้รอืเกดิเหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน 
 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิัท ทั ้งนี้บรษิัทมคีวามเสี่ยง
เกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้เนื่องจากมเีงนิฝากกบัธนาคาร เงนิลงทุนชัว่คราว เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เงนิกูย้มืจาก
ธนาคาร และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ตามรายละเอยีดดงันี้  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2563 

 
มอีตัราดอกเบีย้ 

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้ 

คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) 

สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 152,238,889 - 78,335 152,317,224 0.25% 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - 613,202,223 613,202,223            - 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - - 180,986,133 180,986,133            - 
ลกูหนี้อื่น  - - 1,095,413 1,095,413            - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 100,994 - - 100,994            - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - 117,400,277 117,400,277            - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 11,779,033 - 11,779,033 0.59% - 5.52% 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2562 

 
มอีตัราดอกเบีย้ 

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้ 

คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) 

สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 143,283,974 - 950,854 144,234,828 0.30% - 1.75% 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - 517,479,328 517,479,328            - 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - - 124,051,884 124,051,884            - 
ลกูหนี้อื่น  - - 1,140,127 1,140,127            - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 21,597,808 - - 21,597,808 0.30% - 1.75% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร - 77,044,947 - 77,044,947 3.95% - 4.75% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 24,299,346 - - 24,299,346 MLR-1.00% และ 

MLR-1.50% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - 50,928,362 50,928,362            - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 3,501,554 - 3,501,554 1.09% - 4.00% 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 

 
มอีตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้

คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) 

สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 76,185,424 - 62,837 76,248,261 0.25% 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - 468,411,092 468,411,092 - 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ - - 154,250,832 154,250,832 - 
ลกูหนี้อื่น  - - 2,220,382 2,220,382 - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - 116,573,750 116,573,750 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 11,729,180 - 11,729,180 0.59% - 5.52% 
 

 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 

 
มอีตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 
มอีตัราดอกเบีย้

คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) 

สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 67,835,591               - 929,298 68,764,889 0.30% - 1.75% 
เงนิลงทุนชัว่คราว             -               - 381,054,034 381,054,034 - 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ             -               - 95,938,665 95,938,665 - 
ลกูหนี้อื่น              -               - 2,307,004 2,307,004 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร             - 77,044,947            - 77,044,947 3.95% - 4.75% 
เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคาร 1,739,346               -            - 1,739,346 MLR-1.00% และ 

MLR-1.50% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น             -              - 50,530,241 50,530,241 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า            - 3,257,573            - 3,257,573 1.09% - 4.00% 
 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ให้แก่บรษิัทได้ภายใน
ก าหนดเวลาปกติของการค้า เพื่อจดัการความเสี่ยงนี้ บรษิัทได้ประเมนิความสามารถทางการเงนิของลูกค้าเป็น
ระยะๆ 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิมวีนัที่ครบก าหนดของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ            
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2563 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 152,317,224             -             - 152,317,224 
เงนิลงทุนชัว่คราว 613,202,223             -             - 613,202,223 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 180,986,133             -             - 180,986,133 
ลกูหนี้การคา้อื่น 1,095,413             -             - 1,095,413 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้                  - 100,994             - 100,994 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 117,400,277             -             - 117,400,277 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า                  - 4,191,760 7,587,273 11,779,033 
 
 
 
 
 
 
 
 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงนิรวม 

 2562 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 144,234,828               -               - 144,234,828 
เงนิลงทุนชัว่คราว 517,479,328               -               - 517,479,328 
ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ 124,051,884               -               - 124,051,884 
ลกูหนี้การคา้อื่น 1,140,127               -               - 1,140,127 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้               -               - 21,597,808 21,597,808 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร               - 77,044,947               - 77,044,947 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร               - 24,299,346               - 24,299,346 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 50,928,362               -               - 50,928,362 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า               - 1,553,223 1,948,331 3,501,554 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 76,248,261               -               - 76,248,261 
เงนิลงทุนชัว่คราว 468,411,092               -               - 468,411,092 
ลกูหนี้การคา้ 154,250,832               -               - 154,250,832 
ลกูหนี้การคา้อื่น  2,220,382               -               - 2,220,382 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 116,573,750      -      - 116,573,750 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า               - 4,141,907 7,587,273 11,729,180 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี  รวม 
สนิทรพัย/์หนี้สนิทางการเงนิ     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 68,764,889 -             - 68,764,889 
เงนิลงทุนชัว่คราว 381,054,034 -             - 381,054,034 
ลกูหนี้การคา้ 95,938,665 -             - 95,938,665 
ลกูหนี้การคา้อื่น  2,307,004 -             - 2,307,004 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร - 77,044,947             - 77,044,947 
เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคาร - 1,739,346             - 1,739,346 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 50,530,241               -             - 50,530,241 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 1,359,095 1,898,478 3,257,573 
 
 
 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
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  (    นายพลูพพิฒัน์  ตนัธนสนิ   )  ( นายเรอืงชยั  กฤษณเกรยีงไกร )  

 

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของแต่ละประเภทเครือ่งมอืทางการเงนิของบรษิทั มดีงันี้ 
 

- สนิทรพัยท์างการเงนิ แสดงในมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 
บรษิัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดบั 1 ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิ ได้แก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด           
เงนิลงทุนชัว่คราว และลูกหนี้การคา้ 
 

- หนี้สนิทางการเงนิ ราคาตามบญัชมีมีูลค่าใกลเ้คยีงกบัราคายุตธิรรม เนื่องจากหนี้สนิดงักล่าวจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอนัใกล ้ 

 
บรษิทัแสดงมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 1 ส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิ ไดแ้ก่ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  
 
บรษิัทแสดงมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิด้วยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึ่งใช้กระแสเงนิสดตาม   
สญัญาและอตัราคดิลดที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาด ได้แก่ หนี้ สนิตามสญัญาเช่า และหนี้สนิตามภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน 
 

37. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัจิ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 341,092,557 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 85.27 ลา้นบาท โดยมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่19 พฤษภาคม 2564 การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
 

38. กำรอนุมติังบกำรเงิน 
 
การเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2564 
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