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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบ

กระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี ขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบัติทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือก

เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี

ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

• การรับรู้รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

   กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสําคญั อีกทั้งลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลายประเภท ดงันั้นการรับรู้รายไดจึ้งมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงตามสัญญา

ท่ีทาํกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมาก รวมถึงนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกัน ซ่ีงทาํให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัการวดั

มูลค่าและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงระบุว่า การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัเป็นความ

เส่ียงท่ีมีนัยสําคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ี

เก่ียวกบัการรับรู้รายไดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 

  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่ม

บริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม

ผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

และให้ความสําคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในท่ี

ตอบสนองต่อความเส่ียงเก่ียวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้นอกจากน้ี ขา้พเจ้าได้สุ่มตรวจสอบ

เอกสารประกอบรายการรายได้ท่ี เกิดขึ้ นในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อทดสอบ

รายละเอียดกบัสัญญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดส้อบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกให้แก่ลูกคา้ของ

กลุ่มบริษทัภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการรับรู้รายไดต้ามเง่ือนไขของ

สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้และมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชี และขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูล

บญัชีรายไดเ้พื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้

พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ 

 

 

 

 

 

*****/3 



3 
 

 

เร่ืองอ่ืน 

  งบการเงินรวมของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2563 

 

ข้อมูลอ่ืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

  ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ี เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ

พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ

กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ

ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   

  ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง   
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้า

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็น

ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญั

มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ือง

สาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวเตชินี  พรเพญ็พบ 

 

 

 

      (นางสาวเตชินี  พรเพญ็พบ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10769 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 



2563 2562 2563 2562

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

หมายเหตุ (หมายเหตุ 35) (หมายเหตุ 35)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7            14,247           9,299                  7,750             3,608               

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5, 6.4, 8 58,775           61,940                18,818           14,929             

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.4         30,000           -                      30,000           -                  

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขาย 9            91,380           102,589              20,467           23,027             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 10          15,925           -                      15,925           -                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 699                425                     301                368                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 211,026         174,253              93,261           41,932             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 5, 12 46,939           -                      46,939           -                  

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 9,911             8,041                  -                 -                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11          -                 -                      306,191         164,162           

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 5, 12 -                 46,939                -                 46,939             

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�ไม่หมุนเวียนอื�น 8            1,556             -                      1,556             -                  

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.4         20,000           89,250                110,638         294,400           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอื�น 13          3,148             4,602                  -                 -                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14          117,132         121,840              117,132         121,840           

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5, 15 568,863         599,340              74,352           80,115             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5, 16 49,283           -                      517                -                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17          33,046           34,480                25                  16                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18          430                122                     -                 -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 539                831                     12                  13                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 850,847         905,445              657,362         707,485           

รวมสินทรัพย์ 1,061,873       1,079,698            750,623         749,417           

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563
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งบการเงินรวม

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2563 2562 2563 2562

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

หมายเหตุ (หมายเหตุ 35) (หมายเหตุ 35)

หนี� สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 6.4, 19 9,430 9,866 5,563 4,560 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20          36,447 37,022 -     -     

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 5, 21 2,103 153 159 153 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.4         -     -     31,519 -     

รวมหนี� สินหมุนเวียน 47,980           47,041                37,241           4,713               

หนี� สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20          206,058 182,103 -     -     

หนี� สินตามสญัญาเช่า 5, 21 48,539 339 180 339 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 22          1,746 1,140 1,689 1,102 

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 256,343 183,582 1,869 1,441 

รวมหนี� สิน 304,323 230,623 39,110 6,154 

7

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2563 2562 2563 2562

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

หมายเหตุ (หมายเหตุ 35) (หมายเหตุ 35)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 818,025         818,025              818,025         818,025           

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 818,025         818,025              818,025         818,025           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 624,226         624,226              624,226         624,226           

ส่วนเกิน (ตํ�า) จากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วน

การลงทุนในบริษทัยอ่ย 11          (585) (1,738) -                 -                  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 9,834             9,834                  9,834             9,834               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (693,950) (698,661) (740,572) (708,822)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 757,550         751,686              711,513         743,263           

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 11          -                 97,389                -                 -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 757,550         849,075              711,513         743,263           

รวมหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,061,873       1,079,698            750,623         749,417           

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

8

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2563 2562 2563 2562

(จดัประเภทใหม่) (จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 35) (หมายเหตุ 35)

รายได้

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 87,308 89,381 8,675 8,816 

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า 6.3          24,498 -      24,498 -      

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 6.3          10,534 14,595 13,551 17,276 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 12,784 11,628 2,720 1,360 

รายไดด้อกเบี�ย 6.3          6,216 5,020 12,288 15,380 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงิน 335 -      335 -      

รายไดอื้�น 2,672 9,316 2,376 8,895 

รวมรายได้ 144,347 129,940 64,443 51,727 

ค่าใชจ้่าย

ตน้ทุนจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 40,629 40,834 3,552 3,145 

ตน้ทุนการให้บริการติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้า 21,556 -      21,556 -      

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 10,108 11,476 10,037 11,289 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 11,197 8,754 2,383 1,196 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,881 3,089 592 666 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 6.3          35,056 41,610 38,081 32,832 

รวมค่าใชจ้่าย 120,427 105,763 76,201 49,128 

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 23,920 24,177 (11,758) 2,599 

ตน้ทุนทางการเงิน 6.3          11,281 11,678 1,014 1,647 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 12,639 12,499 (12,772) 952 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 26           (308) 64 -      -      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 12,947 12,435 (12,772) 952 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ที�กาํหนดไว้ 22           (204) 109 (200) 100 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (204) 109 (200) 100 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 12,743 12,544 (12,972) 1,052 

พนับาท

9

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 6,831 4,014 (12,772) 952 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 6,116 8,421 -      -      

12,947 12,435 (12,772) 952 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 6,627 4,123 (12,972) 1,052 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 6,116 8,421 -      -      

12,743 12,544 (12,972) 1,052 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 27           0.008 0.005 (0.016) 0.001 

หมายเหตุ

10

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส่วนเกิน (ตํ�า) จากการ รวมส่วน อาํนาจควบคุม

และชาํระแลว้ เปลี�ยนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้

การลงทุนในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง ของบริษทัใหญ่

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 818,025 624,226 -      9,834 (702,784) 749,301 110,392 859,693 

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย -      -      (1,738) -      -      (1,738) (21,424) (23,162)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -      -      -      -      4,014 4,014 8,421 12,435 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -      -      -      -      109 109 -      109 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 818,025 624,226 (1,738) 9,834 (698,661) 751,686 97,389 849,075 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -      -      -      -      (1,916) (1,916) -      (1,916)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงแลว้ 818,025 624,226 (1,738) 9,834 (700,577) 749,770 97,389 847,159 

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 11 -      -      1,153 -      -      1,153 (103,505) (102,352)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -      -      -      -      6,831 6,831 6,116 12,947 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -      -      -      -      (204) (204) -      (204)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 818,025 624,226 (585) 9,834 (693,950) 757,550 -      757,550 

ส่วนของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

11

พนับาท

งบการเงินรวม

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563



ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวมส่วน

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ ของผูถื้อหุ้น

ทุนสาํรอง จดัสรร

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 818,025 624,226 9,834 (709,874) 742,211 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -      -      -      952 952 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -      -      -      100 100 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 818,025 624,226 9,834 (708,822) 743,263 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -      -      -      (18,778) (18,778)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงแลว้ 818,025 624,226 9,834 (727,600) 724,485 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -      -      -      (12,772) (12,772)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -      -      -      (200) (200)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 818,025 624,226 9,834 (740,572) 711,513 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

12

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

พนับาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 12,947 12,435 (12,772) 952 

ปรับรายการที�กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (308) 64 -     -     

การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนทางการเงิน 11,281 11,678 1,014 1,647 

การปรับปรุงดว้ยลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

 (เพิ�มขึ�น) ลดลง (6,501) 4,137 (13,310) (97)

การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 11,036 8,737 2,388 1,180 

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอื์�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (282) (6,521) -     (100)

การปรับปรุงดว้ยเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 5,871 (6,266) (891) (7,626)

การปรับปรุงดว้ยค่าเสื�อมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 38,130 36,789 10,659 11,125 

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

(กลบัรายการ) -     (4,854) 11,473 (4,854)

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน 402 478 387 441 

การปรับปรุงดว้ยหนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 103 (140) 103 (140)

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (335) -     (335) -     

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 63 (559) -     (559)

การปรับปรุงอื�นดว้ยรายการที�ไม่ใช่เงินสด - ตดัจาํหน่าย

สินทรัพย์ 1,421 -     1,025 -     

การปรับปรุงอื�นดว้ยเงินสดที�เกิดจากการลงทุนหรือการกูย้ืม (6,544) (820) (12,616) (12,403)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 67,284 55,158 (12,875) (10,434)

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (311) (455) (301) (368)

เงินสดรับ (จ่าย) อื�นจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ประมาณการหนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน -     (767) -     (767)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 66,973 53,936 (13,176) (11,569)

งบการเงินรวม

13

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

พนับาท

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (ลดลง) (1,871) -     -     -     

เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -     -     41,000 80,000 

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย -     100 -     100 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัยอ่ยสุทธิ -     -     (194,502) (23,162)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื�น 2,740 -     2,740 -     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยท์างการเงินอื�น (18,234) (10,000) (18,234) (10,000)

เงินสดจ่ายเพื�อเงินใหกู้ย้ืม (57,000) (18,947) (127,850) (71,400)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืม 96,250 -     264,750 75,500 

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 336 935 -     935 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (95) (1,332) (70) (579)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (19) (290) (19) -     

เงินปันผลรับ 232 -     232 -     

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 7,554 909 17,924 15,379 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 29,893 (28,625) (14,029) 66,773 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม 60,000 85,000 31,519 40,000 

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้ืม (37,568) (118,776) -     (98,000)

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (931) (952) (153) (952)

เงินสดซื�อหุน้สามญับริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุม (102,352) (23,162) -     -     

เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (11,067) (11,678) (19) (1,647)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (91,918) (69,568) 31,347 (60,599)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 4,948 (44,257) 4,142 (5,395)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 9,299 53,556 3,608 9,003 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 14,247 9,299 7,750 3,608 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการกระทบเงินจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ไดม้าระหวา่งปี (95) (2,221) (694) (1,468)

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินเพิ�มขึ�น -     889 -     889 

เจา้หนี� ซื�อทรัพยสิ์นเพิ�มขึ�น (ลดลง) -     -     624 -     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (95) (1,332) (70) (579)

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

14

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

การจดทะเบียน : บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียน

เลขท่ี 0107548000587 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

ท่ีตั้งบริษทั สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 

ท่ีตั้งโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์

บริษทั แห่งท่ี 1 : เลขท่ี 242/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

บริษทัยอ่ย แห่งท่ี 1 : เลขท่ี 350-351 ตาํบลคลองม่วง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทัยอ่ย แห่งท่ี 2 : เลขท่ี 304 ตาํบลสระขวญั อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย,์ ขายพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึ้น

ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกัด (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 
    อตัราส่วนของการถือหุน้   

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน)  จดัตั้งขึ้น 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  2563  2562  ท่ีประเทศ 

ถือหุ้นทางตรง         
บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั) 

 ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ี
เก่ียวกบัพลงังานและลงทุน
ในกิจการพลงังานไฟฟ้า 

 99.99  99.99  ประเทศไทย 
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    อตัราส่วนของการถือหุน้   

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน)  จดัตั้งขึ้น 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  2563  2562  ท่ีประเทศ 

ถือหุ้นทางตรง         

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  ประเทศไทย 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั 

   

 ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 99.99  19.60  ประเทศไทย 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั 

   

 ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 99.99  -  ประเทศไทย 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมถือโดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนทรัพย์ จํากัด     

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั 

   

 ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 -  29.40  ประเทศไทย 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั 

   

 ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

 -  49.00  ประเทศไทย 

   

  การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึง่หน่ึง 

  ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาว่าบริษทัและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในบริษทั เอสเค วนั 

เพาเวอร์ จาํกัด และบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกัด ถึงแม้ว่าจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงใน

บริษทัดงักลา่วรวมกนัแลว้มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 49 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทั

และบริษทัย่อยสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีสําคญัของบริษทัดงักล่าวได ้นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นอ่ืน

ในบริษทัทั้งสองแห่งเป็นเพียงผูถื้อหุ้นรายย่อยเท่านั้น ดงันั้น จึงถือว่าบริษทัทั้งสองแห่งเป็น

บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัและ

บริษัทย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว แต่ทั้ งน้ีในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการ

เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 11) 

 

  2.2.2  บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่ง

การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

  2.2.3  บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

  2.2.4 งบการเงินรวมจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกัน

หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  2.2.5 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

  2.2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั

ย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสม 

(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผู ้เช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

มาใชโ้ดยบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้

เป็นคร้ังแรก โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี  บริษทัและบริษทัย่อย

เลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทั ณ 

วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากบัหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมา

ถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุงบการเงินขอ้ 5 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน

ช่วงเวลาท่ียงัมีความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน

ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มา

ใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีใช้วิธีการอย่างง่ายในการ

วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
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- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์

ทางการเงิน ในอนาคตใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการยงัปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุง

ดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 

การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้วยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าว

ขา้งตน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอ่ืนๆเพื่ออธิบายใหช้ดัเจนขึ้นวา่เอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็น

การอา้งอิง “กรอบแนวคดิ” ของปีใด 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุงคาํนิยามของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึง

หลกัการใหม่และแนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1. การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมลูค่า 

2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายได้

และค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3. กิจการท่ีเสนอรายงาน 

4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

 กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่า

ในการรายงานทางการเงิน 
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คํานิยามของธุรกจิ 

 คาํนิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวม

ธุรกิจ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการ

กาํหนดว่ารายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ 

การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบายให้ชัดเจนขึ้ นในเร่ืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้ น กลุ่มของกิจกรรมและ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีสําคญัเป็นอย่างนอ้ยซ่ึง

เม่ือนาํมารวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันําเขา้หรือกระบวนการท่ีขาด

หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่า

กระบวนการท่ีสาํคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ทาํใหนิ้ยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการใหค้วามสนใจในตวัของสินคา้

และบริการท่ีให้กบัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจาก

มาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ทาํการประเมินอย่างง่ายว่า

กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 

คํานิยามของความมีสาระสําคัญ 

 คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ

นาํเสนองบการเงินและมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และทาํให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัอ่ืน 

การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ขึ้นของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ

แนวคิดเพื่อหลีกเล่ียงความสับสนท่ีอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมข้อกาํหนดสนับสนุนเขา้ไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง การ

นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพื่อทาํให้คาํนิยามมีความชดัเจนมากขึ้นและอธิบายถึงการ

นาํความมีสาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ้น 

3. การนาํแนวปฏิบติัท่ีมีอยู่ของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบั

คาํนิยาม 
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การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิ 

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้นไดป้รับเปล่ียนขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความ

เส่ียงโดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-

IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได้กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 

1.  การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 

2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็น

การผ่อนปรนในทางปฏิบติัสาํหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยนิยอมลดค่าเช่า

ท่ีเกิดขึ้ นอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้า

เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยใหบ้นัทึกการยินยอม

ลดค่าเช่านั้นเสมือนวา่ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  

2.  เพิ่มขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดย

กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจําปีสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 3.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

  รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 รายได้จากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้ารับรู้รายได้เม่ือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงคาํนวณตาม

อตัราท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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  รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือ

มีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีได้

ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 สําหรับการขายสินคา้ท่ีมีการรับประกนัท่ีเป็นการให้ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตาม

รายละเอียดท่ีตกลงกนั กลุ่มบริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้เป็นประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 

สําหรับการขายสินคา้ท่ีมีการรับประกนัท่ีเป็นการให้บริการแก่ลูกคา้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
สร้างความเช่ือมั่นว่าสินค้าจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะท่ีตกลงกัน กลุ่มบริษทับันทึกส่วนของการ

รับประกนัประเภทการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาของการใหบ้ริการ 
 

  รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ามสัญญาโครงการรับรู้

ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการตามการวดัระดบัความกา้วหน้าของการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้

แลว้เสร็จ โดยอา้งอิงกับตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นท่ีใช้ในการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้แลว้เสร็จโดย

เทียบตน้ทุนท่ีคาดว่าจะใช้ทั้งหมดเพื่อปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ในบางสถานการณ์ 

บริษทัและบริษทัย่อยอาจไม่สามารถวดัผลลพัธ์ของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม แต่บริษทั

และบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บคืนตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ในสถานการณ์

ดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้รายได้เพียงต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจนกว่ากิจการจะสามารถวดั

ผลลพัธข์องภาระท่ีตอ้งปฏิบติัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแต่

ยงัไม่เรียกเก็บ” ในงบแสดงฐานะการเงินภายใตลู้กหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงจะจัด

ประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการ

ไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

จาํนวนเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยได้รับหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอน

สินคา้หรือบริการให้กับลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายได้รอการรับรู้” ในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงจะจดั

ประเภทเป็นเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายได้

เม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 
 

รายได้จากการให้เช่าและบริการท่ีเกีย่วข้อง 

 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงค่าเช่านั้ นเกิดขึ้น และ

ค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการตามอายสุัญญาเช่า 
 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
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 ดอกเบีย้รับ 

  ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

 รายได้รับอ่ืนและค่าใช้จ่าย 

  รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน    

และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน      

นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

3.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน รับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจาก

เง่ือนไขในการไดรั้บชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่า

ปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผ่ือ

หน้ีสงสัยจะสูญ โดยใชวิ้ธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณา

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัรา

ความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตใน

อดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ

มหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุผลิตภณัฑม์วล

รวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู ้บริโภค (Consumer Price Index) ของ

ประเทศท่ีขายสินคา้และบริการให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีต

ตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

 ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) รับรู้มูลค่า

เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ (ถา้มี) ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคือ 

ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ี

สูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนทนัทีโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยว่าจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหน้ี และการคาดการณ์

เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ จาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากประวติัการตดั

จาํหน่ายหน้ีสูญและอายหุน้ีของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

3.4 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธี ดงัน้ี 

- งานระหวา่งทาํตามสัญญาโครงการ วิธีราคาทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

- อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 

อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหักดว้ยส่วนลด

การคา้และเงินท่ีไดรั้บคนืจากการซ้ือสินคา้ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ

การตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

 

3.5 ตน้ทนุการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

 ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ค่าก่อสร้าง 

และค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัการพฒันาโครงการ ซ่ึงรวมทั้งดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงจะหยุด

บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุน เม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จหรือโครงการหยุดพฒันา 

 บริษัทบันทึกต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นทุนขายเม่ือมีการโอน

กรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

 

3.6 ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์

 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพยป์ระกอบด้วย ท่ีดิน ค่าถมท่ี ค่าออกแบบ ค่าสาธาณูปโภค ค่า

ก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการคาํนวณหาต้นทุนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทได้แบ่งสรรต้นทุนการพฒันา

ทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ตามเกณฑ์พื้นท่ี และตามเกณฑ์

ราคาขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 
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 3.7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 บริษทัย่อย หมายถึง กิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบการเงินของ

บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคมุบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อาํนาจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็นขาดทุนในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

3.8 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการขึ้ นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่า ดงัน้ี 

• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือผ่านกาํไร

ขาดทุน) และ 

• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้สอง

ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวก

หรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมวา่กระแสเงินสดท่ีเกิด

จากสินทรัพยท์างการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในการ

จดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดั

มูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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• ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือบริษทั

และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้ นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือ

ครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว

ตอ้งคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการจะ

รับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอ่ืน พร้อมกบักาํไรขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย

สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแส

เงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี

เก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้

กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไรขาดทุนอ่ืน รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์าง

การเงินดังกล่าวตอ้งคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือ

ขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น

กาํไรขาดทุนอ่ืนในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก

การด้อยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ

เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน

หรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 
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• หากบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์

ทางการเงินอ่ืนให้กบักิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเล่ือนการชาํระออกไป
อยา่งไม่มีกาํหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้
แต่ว่าการชาํระนั้นสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัและบริษทัย่อยเองดว้ย
จาํนวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจาํนวนเงินท่ีคงท่ี 

• หากบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการชําระภาระ
ผกูพนัตามสัญญาไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ย
มูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ  

 
การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็น
วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ
เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือบริษทั
และบริษทัยอ่ยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัด
จาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทนุทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน          

 
 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดขึ้นก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
ทางการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ี
แท้จริงท่ีแตกต่างกัน   ในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบ
เก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ
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3.9 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได ้
ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยา่ง 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ 
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการ
ก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือม

ราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 

3.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงในราคาทุน  

   อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อดอ้ยค่า (ถา้มี)  

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 

ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ากมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืนอาจตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

 รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีขึ้นในภายหลงั จะถูก

บนัทึกเพิ่มในบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าท่ีได้เคยประเมินได้จากสินทรัพย์นั้ น ส่วนค่า

ซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษาอ่ืนในภายหลังและจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เกิดขึ้น 

 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 

อุปกรณ์ 5 ปี 

ระบบสาธารณูปโภค 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 21 ปี 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
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  บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด

ของสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

 

 3.11 ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การทาํให้อยู่ในสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์

นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด

รายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น  

 

 3.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดัแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

  รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึ้น 

  ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี 

ตน้ทุนส่วนต่อขยายโรงไฟฟ้า 24 ปี 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 
3.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการดอ้ยค่า

หรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะ

ถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงัและจะกลบัรายการได้ไม่เกินกว่า

มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่าย มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย  
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3.14 สัญญาเช่า 

  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วัน เร่ิมต้นสัญ ญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญ าเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา

นั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียน

กบัส่ิงตอบแทน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่า

หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมา

ใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา

เช่าหากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

  สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

  ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ช่าในการ

ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้

จ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระ

คงท่ี (รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินท่ี

คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ยงัรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและ

บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนด

สัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
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  บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตรา

ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้น

ไม่สามารถกําหนดได้ ทั้ งน้ีอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้น

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา

เช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) 

และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดโ้ดย

ใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าการเงิน 

 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้

ผูเ้ช่าทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย

มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอด

อายขุองสัญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 

 3.15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

  ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

แสดงในราคาทุน 
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 3.16 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัและบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย

เงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัและบริษทั

ยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัและบริษทัย่อย กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ 

ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับ

พนกังาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

ได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนใน

อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains 

and losses) จะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 

 

 3.17 ประมาณการหน้ีสิน 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระ

หน้ีสินเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกล่าว โดย

จาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็น

นยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด

ลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนวณภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั

ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
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 3.18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  

ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่าง

ระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุตลอดอายุ

การกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

 3.19 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงินได้บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 

 

 3.20 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนท่ีจะต้องจ่าย คํานวณตาม

หลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้

หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและ

หกัออกดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษ ี
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต

เพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้ง

เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่

ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพย์

หรือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วม

คา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่าย

ชาํระหน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้

ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ได ้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็

ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 

 

 3.21 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายอยูแ่ลว้ในระหวา่งปี 

 

 3.22 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัท ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่

วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.23  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มี

ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้

วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

   ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 
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  ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี

คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

  ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี

การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

 

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ถือปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 ในการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น โดยคาํนึงถึงประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุน

ดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทาง

เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถในการชําระหน้ี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP)  อตัราการวา่งงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index)  

ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงิน

ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 

สัญญาบริการติดตั้งระบบ 

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากงานค่าบริการติดตั้ งระบบโดยอ้างอิงกับระดับ

ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระของงานติดตั้งระบบตามสัญญา เม่ือกิจการสามารถประมาณ

ผลของการปฏิบติัตามภาระของงานติดตั้งระบบตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ระดบัความกา้วหน้า

ของงานติดตั้งระบบถูกกาํหนดโดยพิจารณาจากการสาํรวจและประมาณการโดยผูเ้ช่ียวชาญโครงการ

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติั

ตามภาระโดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีตและขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญโครงการของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 
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ประมาณการต้นทุนค่าบริการติดตั้งระบบ 

 บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนค่าบริการติดตั้งระบบของแต่ละโครงการจาก

รายละเอียดของงานติดตั้งระบบท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรงและค่าโสหุย้ท่ีตอ้งใชใ้น

การให้บริการติดตั้งระบบ กบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ ค่าแรง และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บริษทัและบริษทัย่อยจะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุก

คราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั  

 

สํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการ 

 ฝ่ายบริหารไดท้าํการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการแต่ละโครงการ

จากประมาณการตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของ ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั 

 

  ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ

ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้

นั้ น  และค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ

โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้

เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลง

และเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยฝ่ายบริหารจาํเป็นต้อง

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลด

ท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 ในการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ฝ่ายบริหารใชวิ้ธีพิจารณาจาก

รายไดโ้ดยอา้งอิงจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่มูลค่าคาดว่า

จะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดย

พิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

สัญญาเช่า 

  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม

ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้

สิทธิเลือกนั้ น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือ

ท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทัและบริษทัย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น 

ภายหลังจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยสําคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 

  ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทั

ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคลอ้งวดัมูลค่าโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้ งข้อ

สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู่  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รายละเอียดของขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.7 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 
5. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบติั 

  ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติใน

ระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหตุ 35) 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 61,940  (1,916)  -  60,024 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  46,939  -  46,939 

เงินลงทุนระยาวอ่ืน 46,939  (46,939)  -  - 

 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,250  -  -  89,250 

 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 4,602  -  -  4,602 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 599,340  -  (686)  598,654 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  51,767  51,767 

หน้ีสินหมุนเวียน        

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด        

       ชาํระภายในหน่ึงปี  153  -  1,313  1,466 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 339  -  49,768  50,107 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (698,661)  (1,916)  -  (700,577) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหตุ 35) 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14,929  (1,916)  -  13,013 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  46,939  -  46,939 

เงินลงทุนระยาวอ่ืน 46,939  (46,939)  -  - 

 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 294,400  (16,862)  -  277,538 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 80,115  -  (686)  79,429 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  686  686 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (708,822)  (18,778)  -  (727,600) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไร (ขาดทุน) สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (698,661)  (708,822) 

การเพ่ิมขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,916)  (1,916) 

การเพ่ิมขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กูยื้มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (16,862) 

การปรับปรุงขาดทุนสะสม จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

   ฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1,916)  (18,778) 

ขาดทนุสะสม - ยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     

   เฉพาะผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (700,577)  (727,600) 

 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมิน

โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงิน ดงัน้ี 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายตุธิรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม  มูลค่ายตุธิรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  9,299  9,299  -  3,608  3,608 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  60,024  60,024  -  13,013  13,013 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  -  425  425  -  368  368 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั -  8,041  8,041  -  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,939  10,000  46,939  36,939  10,000  46,939 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  89,250  89,250  -  277,538  277,538 

  เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน -  4,602  4,602  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  831  831  -  13  13 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 36,939  182,472  219,411  36,939  304,540  341,479 

 

 หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่าย  

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืมท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นดงัน้ี 

ลูกหน้ีการคา้ 

 บริษทัและบริษทัย่อยได้ปฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจดักลุ่มลูกหน้ี

การคา้ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 

3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกว่า 

12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            

ลูกหน้ีการคา้ 7,790  3,968  -  -  27,218  38,976 

ค่าเผื่อผลขาดทุน -  3,776  -  -  27,218  30,994 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกว่า 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            
ลูกหน้ีการคา้ 275  4,188  -  -  27,218  31,681 
ค่าเผื่อผลขาดทุน -  3,776  -  -  27,218  30,994 

 
การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กบัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มีดงัน้ี  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 29,078  29,078 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อขาดทุนสะสม 1,916  1,916 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 30,994  30,994 

 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย ค่าเผื่อผลขาดทนุถูกจาํกดัท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

 การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 กบัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  - 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อขาดทุนสะสม -  16,862 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  16,862 
 

5.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูโ่ดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและบริษทั

ย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 



42 

 
 พนับาท 

 

งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 21,793  2,696 

บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 64,478  - 

หกั  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (3,149)  (2,696) 

 83,122  - 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (32,041)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

     ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  51,081  - 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 492  492 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 51,573  492 

    

ประกอบดว้ย    

     หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,466  153 

     หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 50,107  339 

 51,573  492 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 16)    

     ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 51,081  - 

     ยานพาหนะ 686  686 

     รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 51,767  686 

 

6.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 

หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยท่ีบริษทัมีการควบคุม

เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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6.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทัยอ่ย   

 บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั  

  (เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั) 

 บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่จนถึงวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 

 บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 

    6 พฤศจิกายน 2563 

 บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) 

  จาํกดั 

 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 

    11 มิถุนายน 2563 

 บริษทั นอร์ติส เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  ผูถื้อหุ้นในบริษทัย่อยจนถึงวนัท่ี  

 19 กนัยายน 2562 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

   (มหาชน) 

 มีผูถื้อหุน้เป็นผูถื้อหุ้นและกรรมการในบริษทั   

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 นายพิชิต วิริยะเมตตากุล  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

บริหารงาน 

 

6.2 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า  ราคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  ราคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 3.00 - 7.00 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ตามท่ีได้รับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือ    

ผูถื้อหุน้ 
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6.3 รายการสําคญัท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,498  -  24,498  - 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง        

บริษทัยอ่ย -  -  3,167  2,681 

ดอกเบ้ียรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  7,056  14,478 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,403  9,217  4,403  2,708 

 รวม 4,403  9,217  11,459  17,186 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  50  600 

ดอกเบ้ียจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  995  18 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง -  306  -  306 

 รวม -  306  995  324 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร*        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,813  12,422  8,613  8,222 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 196  223  196  223 

 รวม 13,009  12,645  8,809  8,445 

  

  * ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบ

แทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผูจ้ ัดการ ผูด้ ํารงตําแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจาก

ผูจ้ดัการลงมา 

 

6.4 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

   บริษทัยอ่ย -  -  2,952  5,579 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,893  9,215  12,893  2,708 

รวม 12,893  9,215  15,845  8,287 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

   บริษทัยอ่ย -  -  1,681  54 

 

 เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

• รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ผลกระทบจาก  ณ วนัท่ี 1  ในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  การนาํมาตรฐาน  มกราคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

   การรายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 

9 มาถือปฏิบัติ 

        

เงินให้กูยื้มระยะสั้น            

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   -  -   30,000  -  30,000 

          รวม -  -  -  30,000  -  30,000 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กู ้ยืมเงินกบับริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 30.00 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน โดยมีหลกัประกนัการกูย้ืมเงินเป็นหุ้น

ของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 80 ลา้นหุ้น ซ่ึงผูกู้เ้ป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในหุ้น

ดงักล่าวตามสัญญาจาํนาํหุน้ท่ีทาํระหวา่งกนั 

 

• รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  ผลกระทบจาก  ณ วนัท่ี 1  ในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  การนาํมาตรฐาน  มกราคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

   การรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 

9 มาถือปฏิบติั 

        

เงินให้กูยื้มระยะยาว            

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,250   -  89,250   27,000  (96,250)  20,000 

          รวม 89,250  -  89,250  27,000  (96,250)  20,000 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31  ในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ธนัวาคม 2562 

         

เงินให้กูยื้มระยะยาว         

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  68,850  20,400  -  89,250  

          รวม  68,850  20,400  -  89,250 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ผลกระทบจาก  ณ วนัท่ี 1  ในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  การนาํมาตรฐาน  มกราคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

   การรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 

9 มาถือปฏิบติั 

        

เงินให้กูยื้มระยะยาว            

บริษทัยอ่ย 274,000   -  274,000   2,000  (168,500)  107,500 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,400   -  20,400  95,850  (96,250)  20,000 

          รวม 294,400  -  294,400  97,850  (264,750)  127,500 

(หกั)  ค่าเผ่ือผลขาดทุน -  (16,862)  (16,862)  -  -  (16,862) 

       สุทธิ 294,400  (16,862)  277,538  97,850  (264,750)  110,638 

 
  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ธนัวาคม 2562 

         

เงินให้กูยื้มระยะยาว         

บริษทัยอ่ย  316,500  51,000  (93,500)  274,000  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  20,400  -  20,400  

       รวม  316,500  71,400  (93,500)  294,400 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 3 แห่งและ 4 แห่ง เป็นจาํนวน

เงินรวม 107.50 ลา้นบาทและ 274.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี ดงัน้ี 

แห่งท่ี 1 :  บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - เงินกูจ้าํนวน 18.50 ลา้นบาท (ปี 2562 : 23.50 ลา้นบาท) 

กาํหนดชาํระคืนทั้งหมด นบัแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปจนกวา่จะครบถว้น 
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แห่งท่ี 2 : บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกัด - เงินกู้จาํนวน 68.50 ลา้นบาท (ปี 2562 : 130.50 ล้านบาท) 

กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญาลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 

แห่งท่ี 3 : บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั - เงินกูจ้าํนวน 20.50 ลา้นบาท (ปี 2562 : 30.00 ลา้นบาท) 

กาํหนดชาํระคืนทั้งหมดภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญาลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 

แห่งท่ี 4 : บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั - ปี 2562 : เงินกูจ้าํนวน 90.00 ลา้นบาท กาํหนด

ชาํระคืนทั้งหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญาลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 ซ่ึงในปี 2563 

บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดตามสัญญา 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 

20.00 ลา้นบาท เป็นเงินกูใ้นรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินครบกาํหนดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

2.75  ต่อปี โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน (ตัว๋สัญญาใชเ้งินจดัทาํเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั เมทลิงค ์อินโฟ จาํกดั จาํนวนเงินรวม 20.40

ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยสัญญาท่ี 1 มี เงินกู้จาํนวน 6.12 ล้านบาท กาํหนดชําระคืนเม่ือ

ทวงถามหรือเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญาลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 และสัญญาท่ี 

2 มีเงินกูจ้าํนวน 14.28 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับจาก

วนัท่ีทาํสัญญาลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 

 

บริษทัยอ่ย 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง จาํนวนเงินรวม 68.85 

ลา้นบาท ดงัน้ี 

 แห่งท่ี 1 :  บริษทั เมทลิงค์ อินโฟ จาํกดั ออกเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 2 สัญญา รวม 30.60 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยสัญญาท่ี 1 มีเงินกู้จาํนวน 9.18 ลา้นบาท ซ่ึง

ไดรั้บการโอนสิทธิในตัว๋สัญญาใช้เงินจากบุคคลอ่ืน กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามหรือ

เม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีทาํสัญญาลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 และ

สัญญาท่ี 2 มีเงินกู้จาํนวน 21.42 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบ

กาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญาลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 

 แห่งท่ี 2 :  เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง 3 ฝ่ายเพื่อลงทุนในโครงการ

พลังงานแสงอาทิตยก์ับบริษทั 2 แห่ง ให้บริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) 

จาํกดั กูย้ืมอีกจาํนวน 38.25 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนกู้

ภายใน 2 ปี นับจากวนัท่ีทาํสัญญาลงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนั

โดยจาํนวนหุน้บุริมสิทธิมูลค่า 38.25 ลา้นบาท ท่ีผูกู้ถื้ออยูใ่นบริษทัยอ่ยของผูใ้หกู้ ้
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  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาและรับโอนหุน้และสิทธิตามสัญญากบับริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง โดยบริษทัจะไดรั้บโอนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มจาํนวน 92.15 ลา้นบาท (หมายเหตุ 11) 
สิทธิในการรับคืนเงินให้กูย้ืมจาํนวน 68.85 ลา้นบาทและดอกเบ้ียตามสัญญาฯ จาํนวน 7.38 ลา้นบาทจาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนสองแห่งดงักล่าวขา้งตน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 168.38 ลา้นบาท ซ่ึงแต่เดิมเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย โดยบริษทัไดช้าํระค่าตอบแทนตามสัญญาโดยหักสุทธิกบัหน้ีและสิทธิที่จะ
ไดรั้บคืนเงินที่บริษทัย่อยคงคา้งอยู่กบับริษทัเป็นจาํนวนเงินรวม 136.86 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยเงินให้
กูย้ืมจาํนวน 90.00 ลา้นบาท ดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 5.86 ลา้นบาท และสิทธิที่จะไดรั้บเงินจากการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทัย่อยจาํนวน 41.00 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งชาํระเงินส่วนที่เหลือจากสัญญา
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 31.52 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม  
   และต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงยนืยนัการโอนหุ้นบุริมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย เพื่อรับชาํระคืนเงิน
ให้กูย้ืมและดอกเบ้ียตามสัญญาฯ จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนสองแห่งดงักล่าวขา้งตน้รวมเป็นจาํนวน
เงิน 102.35 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระเงินกู้ จาํนวน 89.25 ลา้นบาทและดอกเบ้ียจาํนวน 13.10 ลา้นบาท 
(หมายเหตุ 11) โดยในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 จากบริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 
จาํนวน 382,500 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 41.55 ลา้นบาท เพื่อชําระเงินกู้จาํนวน 38.25 ลา้นบาทและดอกเบ้ีย
จาํนวน 3.30 ลา้นบาท และในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 จากบริษทั เมทลิงค์ อินโฟ จาํกดั จาํนวน 510,000 
หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 60.80 ลา้นบาท เพื่อชาํระเงินกูจ้าํนวน 51.00 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจาํนวน 9.80 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้  

 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

ประกอบดว้ย 
     พนับาท 

 อตัราดอกเบ้ีย (%)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน            
   บริษทัยอ่ย 4.00  -  -  -  31,519  - 

สุทธิ     -  -  31,519  - 

 
7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 70  24  54  4 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,766  1,340  2  2 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 12,398  7,921  7,694  3,602 
เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 13  14  -  - 

รวม 14,247  9,299  7,750  3,608 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง

ร้อยละ 0.01 ถึง 0.25 ต่อปี และร้อยละ 0.10 ถึง 0.25 ต่อปี ตามลาํดบั 
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8.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 10,507  -  10,507  - 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  182  174 

เกินกาํหนดชาํระ        

    ไม่เกิน 3 เดือน 253  -  274  220 

 รวม 10,760  -  10,963  394 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

รายไดค้า้งรับ 7,487  6,486  792  845 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,344  7,790  57  101 

เกินกาํหนดชาํระ        

    ไม่เกิน 3 เดือน -  3,968  -  3,968 

    3 - 6 เดือน 95  -  95  - 

    6 - 12 เดือน 2,055  -  2,055  - 

    12 เดือนขึ้นไป 29,078  27,218  29,078  27,218 

 รวม 46,059  45,462  32,077  32,132 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (31,077)  (29,078)  (31,077)  (29,078) 

 รวม 14,982  16,384  1,000  3,054 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 25,742  16,384  11,963  3,448 

ลูกหนีภ้ายใต้สัญญาผ่อนชําระ  (หมายเหตุ 8.2)        

ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผอ่นชาํระ  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,126  -  2,126  - 

หกั  ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1 ปี  (1,556)  -  (1,556)  - 

รวมลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผอ่นชาํระสุทธิ 570  -  570  - 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 8.3)        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  9,215  2,756  7,893 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 113,456  117,341  84,529  84,588 

            รวม 113,463  126,556  87,285  92,481 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (81,000)  (81,000)  (81,000)  (81,000) 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 32,463  45,556  6,285  11,481 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น- สุทธิ 58,775  61,940  18,818  14,929 
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8.1 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี - ก่อนปรับปรุง 110,078  110,218  110,078  110,218 

การปรับปรุงผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการ        

 รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 1,916  -  1,916  - 

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี - หลงัปรับปรุง 111,994  110,218  111,994  110,218 

ยอดเพ่ิมขึ้นในระหว่างปี 83  -  83  - 

ยอดลดลงในระหว่างปี -  (140)  -  (140) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 112,077  110,078  112,077  110,078 

 

8.2  ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผ่อนชาํระ 

      ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผอ่นชาํระ ประกอบดว้ย 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 

 ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า

หน่ึงปี 

 เกินกาํหนดชาํระ 

 

รวม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีตามสัญญาผ่อนชาํระ  710  -  1,774  -  -  -  2,484  - 

หกั  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  (93)  -  (103)  -  -  -  (196)  - 

 ภาษีขายรอตดับญัชี  (47)  -  (115)  -  -  -  (162)  - 

ลูกหน้ีตามสัญญาผ่อนชาํระ - สุทธิ  570  -  1,556  -  -  -  2,126  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาผ่อนชาํระ (สุทธิจากดอกเบ้ีย

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562 

อายหุน้ีคา้งชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  2,126  - 

 เกินกาํหนดชาํระ  -  - 

 รวม  2,126  - 

 

สัญญาผ่อนชาํระของบริษทัมีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาคงเหลือโดยประมาณ 43 

เดือน และมีกาํหนดการจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวด 
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8.3  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

      ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 46,000  46,000  46,000  46,000 

เงินประกนัเพ่ือศึกษาโครงการ 35,000  35,000  35,000  35,000 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 29,442  33,844  2,466  2,280 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 2,369  2,205  509  1,157 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 100  9,311  2,257  7,893 

อ่ืน ๆ 552  196  1,053  151 

 รวม 113,463  126,556  87,285  92,481 

 

  ลูกหน้ีเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีลูกหน้ีเงินมดัจาํ จาํนวน 46.00 ลา้นบาท เป็น

ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการโอนสิทธิเงินมดัจาํค่าท่ีดินให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงครบกาํหนดชาํระในเดือน

กนัยายน 2558 บริษทัดงักล่าวไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัเพื่อขอ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระคืน โดยจะผ่อนจ่ายเป็นงวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกัน 

จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บชาํระ 

   ในปี 2558 บริษทัจึงไดบ้นัทึกตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวนและในปี 2559 ไดฟ้้องร้อง

ดาํเนินคดี ปัจจุบนัคดีความถึงท่ีส้ินสุดแลว้ โดยบริษทัควรไดรั้บชาํระคืนเงินตน้ในจาํนวน 46.00 ลา้น

บาท และดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงิน 4.34 ล้านบาท อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์ เพื่อนํา

ทรัพยสิ์นของบริษทัมาชาํระหน้ี ใหแ้ก่บริษทัตามคาํพพิากษาของศาลฎีกา 

เงินประกนัเพื่อศึกษาโครงการ 

   เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัได้ทาํบนัทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการรายหน่ึงเพื่อ

ศึกษาโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัได้

จ่ายเงินประกันสําหรับโครงการดังกล่าวจาํนวน 35.00 ล้านบาท ซ่ึงตามข้อตกลงหากบริษัทไม่

ประสงค์จะร่วมลงทุน เจ้าของโครงการจะต้องคืนเงินประกันทั้ งหมด  ตามรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว 

และบริษทัไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีเรียกคืนเงินประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัจึงบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจาํนวนปัจจุบนั

คดีความอยู่ระหวา่งการพิจารณาคดีของศาลฎีกา และจะไดจ้ดัทาํคาํแถลงการณ์ปิดคดียืน่ต่อศาลต่อไป

ฝ่ายบริหารของบริษทัประเมินแลว้วา่มีโอกาสชนะคดี 
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9. ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนค่าท่ีดิน 34,405  39,055  2,834  3,103 

ตน้ทุนอาคารและอ่ืนๆ 61,684  68,071  22,342  24,461 

     รวม 96,089  107,126  25,176  27,564 

หกั ค่าเผื่อจากการลดมูลค่า (4,709)  (4,537)  (4,709)  (4,537) 

     สุทธิ 91,380  102,589  20,467  23,027 

 

 การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมา ณ ตน้ปี 102,589  111,326  23,027  24,207 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 242  -  -  - 

ลดลงจากการขายห้องชุดระหว่างปี (11,279)  (8,737)  (2,388)  (1,180) 

ลดลงจากค่าเผื่อจากการลดมูลค่า (172)  -  (172)  - 

ยอดคงเหลือยกไป ณ ส้ินปี 91,380  102,589  20,467  23,027 

 
10. สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 15,590  -  15,590  - 

 15,590  -  15,590  - 

 บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจาก        
   การวดัมูลค่าเงินลงทุน 
   ในตราสารทุน 

 
335 

  
- 

  
335 

  
- 

 รวม 15,925  -  15,925  - 
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 รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ราคาตามบญัชีตน้ปี -  -  -  - 
ซ้ือเงินลงทนุ 18,234  -  18,234  - 
ขายเงินลงทุน (2,644)  -  (2,644)  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 335  -  335  - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 15,925  -  15,925  - 

 
11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดส่วนการถือหุ้น  พนับาท 

     (ร้อยละ)  ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์  ริเร่ิมและพฒันาโครงการท่ี  99.99  99.99  45,000  86,000  45,000  86,000 

 จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอ ซี ดี เอ็น  เก่ียวกบัพลงังานและลงทุน             

 เนอร์ย่ี จาํกดั)  ในกิจการพลงังานไฟฟ้า             

บริษทั โอริน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  55,000  55,000  55,000  55,000 

บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน             

  ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  99.99  19.60  100,000  100,000  114,368  23,162 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน             

  ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  99.99  -  100,000  100,000  103,296  - 

          รวม            317,664  164,162 

 หัก  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          (11,473)  - 

         สุทธิ            306,191  164,162 
 

บริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยและไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

ปี 2563 

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้

การประชุมเร่ืองการปรับโครงสร้างของผูถื้อหุ้นในกลุ่มบริษทัย่อยทางออ้ม โดยเสนอให้บริษทั บริหาร

สินทรัพย ์ธนทรัพย  ์จาํกัด จาํหน่ายหุ้นสามัญและโอนสิทธิการจาํนําในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย

ทางออ้มทั้งหมดให้แก่บริษทั โดยท่ีประชุมรับทราบและไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัตามท่ีเสนอ 

 ต่อมาวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาโอนหุ้นและสิทธิของบริษทัย่อยทางออ้มทั้ง 2 แห่ง

จากบริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั (บริษทัย่อย) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 92.15 ลา้นบาท โดยรับ

โอนสิทธิตามสญัญาเป็นจาํนวนเงินรวม 168.38 ลา้นบาท (หมายเหตุ 6.4) ดงัน้ี 
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แห่งท่ี 1 : รับโอนหุน้ของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 294,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 30.40 ลา้นบาท 

และรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจาํนาํหุ้นเพื่อเป็นหลกัประกนัในการจ่ายชาํระคืนเงินให้กูย้ืม

จาํนวน 30.60 ล้านบาท และรับโอนสิทธิในการได้รับดอกเบ้ียตามสัญญาจาํนําหุ้นดังกล่าวเป็น

จาํนวน 4.52 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 65.52 ลา้นบาท 

แห่งท่ี 2 : รับโอนหุ้นของบริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั จาํนวน 367,497 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 61.75 ลา้นบาท 

และรับโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจาํนําหุ้นเพื่อเป็นหลกัประกนัในการจ่ายชาํระคืนเงินให้

กูย้ืมจาํนวน 38.25 ลา้นบาท และรับโอนสิทธิในการไดรั้บดอกเบ้ียตามสัญญาจาํนาํหุ้นดงักล่าว

เป็นจาํนวน 2.86 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 102.86 ลา้นบาท 

ผลจากการโอนหุน้และสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ ดงัน้ี 
 ร้อยละ 

 สัดส่วนเดิม  

(จากการเป็น

บริษทัยอ่ย

ทางตรง) 

 สัดส่วนเดิม 

(จากการเป็น 

บริษทัยอ่ย

ทางออ้ม) 

 สัดส่วนใหม่ 

(จากการเป็น

บริษทัยอ่ย

ทางตรง) 

บริษทั เอสเค วนั พาวเวอร์ จาํกดั 19.60  49.00  49.00 

บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั -  49.00  49.00 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงยืนยนัการโอนหุ้นบุริมสิทธ์ิของ
บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกัด จากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด จาํนวน 382,500 หุ้น 

เป็นจาํนวนเงิน 41.55 ลา้นบาท (หมายเหตุ 6.4) ผลจากการโอนหุน้ทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั เวนตุส 

โซลาร์ จาํกัด เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 103.30 ลา้นบาท และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดังกล่าว

เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมร้อยละ 49.00 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้  

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงยืนยนัการโอนหุ้นบุริมสิทธ์ิของบริษทั 

ทาวเวอร์ เอสเค วนั พาวเวอร์ จาํกดั จากบริษทั เมทลิงค์ อินโฟ จาํกดั จาํนวน 510,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 
60.80 ลา้นบาท (หมายเหตุ 6.4) ผลจากการโอนหุ้นทาํให้บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั เอสเค วนั พาวเวอร์ จาํกดั 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 114.37 ลา้นบาท และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มขึ้นจากสัดส่วน

เดิมร้อยละ 49.00 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

 

 รายการท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยท่ีไม่ทาํให้

บริษทัใหญ่สูญเสียการควบคุมบริษทัย่อย ผลต่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมท่ีปรับปรุงลดลงและส่ิงตอบแทนท่ีไดจ่้ายจะรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยถือเป็น

ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ ผลต่างดงักล่าวสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 103,505 

(หกั) ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (102,352) 

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,153 
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 บริษทัยอ่ย 

 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บริหารสินทรัพย ์ธนทรัพย ์จาํกดั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี  

19 มีนาคม 2563 ไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 132.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

177.00 ล้านบาท เป็น 45.00 ล้านบาท โดยลดจาํนวนหุ้นสามัญ 13.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 

ภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบียน บริษทัยงัคงถือหุน้ในบริษทัย่อยจาํนวน 4.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และไดด้าํเนินการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

 จากการลดทุนดงักล่าวมีกระทบต่อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั ดงัน้ี 

 จาํนวนหุ้น  พนับาท 

 ท่ีบริษทัลงทุน 

(ลา้นหุน้) 

 ทุนจดทะเบียน  เงินลงทุนใน 

บริษทัยอ่ย 

ณ วนัตน้งวด 17.70  177.00  86.00 

ลดทุน (13.20)  (132.00)  (41.00) 

ณ วนัปลายงวด 4.50  45.00  45.00 

 

ปี 2562 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้

ซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกดั จากบริษทั นอร์ติสอินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกัด อา้งถึง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้

ดาํเนินการเจรจากับผูเ้สนอขาย เน่ืองจากการวิเคราะห์มูลค่าความเหมาะสมของการเขา้ซ้ือหุ้น ดังกล่าว 

บริษทัฯ สามารถซ้ือหุน้ไดใ้นราคา Carrying cost เท่ากบัร้อยละ 6.50 จาํนวนเงิน 52.84 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญั จาํนวน 196,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.60 

เป็นจาํนวนเงิน 23.16 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 49.00 และไดบ้นัทึก

ผลขาดทุนของการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย ไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 1.74 ลา้นบาท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติ

ขายบริษทัย่อยคือบริษทั เจ.อี. โซลาร์ ลพบุรี จาํกดั โดยการจาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ในราคา 

0.10 ลา้นบาท ใหก้บับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จาํนวน 2.88 ลา้นบาท ซ่ึง

ไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีแลว้ทั้งจาํนวน 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเป็น

เอกฉันทใ์ห้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาก 125 ลา้นบาท (125,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียน 

45 ลา้นบาท (45,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท) โดยลดทุนจดทะเบียน จาํนวน 80 ลา้นบาท (80,000 หุ้น) 

บริษทัยอ่ยไดน้าํมติลดทนุไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 
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12. สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 

  สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ตราสารทุนอื่นท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความ        
 ตอ้งการของตลาด 36,939  36,939  36,939  36,939 
หุ้นกู ้ 10,000  10,000  10,000  10,000 

    รวม 46,939  46,939  46,939  46,939 

 

  ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด ประกอบดว้ย 
 ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้  

(พนับาท) 
 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 

 (ร้อยละ) 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จาํกดั 600,000  600,000  20.00  20.00 
บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 500,000  500,000  9.00  9.00 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ราคาทุนเงินลงทุน        
 บริษทั ภูเก็ตเพนนินซูลา จาํกดั 140,000  140,000  140,000  140,000 
 บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 45,000  45,000  45,000  45,000 

         รวม 185,000  185,000  185,000  185,000 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (148,061)  (148,061)  (148,061)  (148,061) 

    สุทธิ 36,939  36,939  36,939  36,939 

 

 รายการเปล่ียนแปลงของหุน้กู ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2563  2562  2563 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 10,000  -  10,000  - 

ซ้ือเงินลงทุน -  10,000  -  10,000 

ขายเงินลงทุน -  -  -  - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 10,000  10,000  10,000  10,000 

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 บริษทัได้ซ้ือหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษทั ดี 

ซูพรีม จาํกดั ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอน จาํนวน 10.00 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ

2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี จะได้รับดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คือ

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์, 14 พฤษภาคม, 14 สิงหาคม, และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายหุุน้กู ้
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13. เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินให้กูยื้มระยะยาว 3,148  4,602  -  - 

 

บริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับสหกรณ์แห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดิน

สําหรับท่ีตั้งโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์โดยบริษทัย่อยไดรั้บโอนสิทธ์ิเรียกร้องในลูกหน้ีเงินกูย้ืม

ดงักล่าว จากผูไ้ดรั้บสิทธ์ิใชท่ี้ดินรายเดิม โดยมีหน้ีตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีไดรั้บโอนจาํนวน 6.90 ลา้น

บาท ตามสัญญากาํหนดใหผู้กู้จ่้ายชาํระเป็นเวลา 60 เดือน ในอตัราเดือนละ 121,092.43 บาท ปลอดดอกเบ้ีย 

โดยสหกรณ์ตกลงให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสิทธิหักค่าใชสิ้ทธิรายเดือนตามสัญญาให้ผูส้นบัสนุนโครงการ

การดาํเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ใชสิ้ทธ์ิของเจา้ของโครงการ (สหกรณ์นิคมสระแกว้) 

เพื่อชาํระคืนเงินกูเ้ป็นรายเดือน 
 

14. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

  อาคารชุด 155,169  -  -  -  155,169 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           

  อาคารชุด        (10,896)  (4,708)  -  -  (15,604) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า           

  อาคารชุด (22,433)  -  -  -  (22,433) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 121,840        117,132 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          

  อาคารชุด 138,169                  -    -  17,000  155,169 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           

  อาคารชุด (5,052)  (3,857)             -  (1,987)         (10,896) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า           

  อาคารชุด (22,433)                  -             -                  -  (22,433) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 110,684        121,840 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษัทเป็นอาคารชุดให้เช่า บริษทัได้มีการประเมินราคาโดย        

ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 เป็นจํานวน  136.41 ล้านบาท และ 144.62 ล้านบาท โดยประเมินในปี  2563 และปี 2559 - 2560 

ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์จาํนวนเงิน 

13.55 ลา้นบาท และ 17.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน จาํนวนเงิน 10.04 ลา้นบาท 

และ 11.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั ท่ีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563 

* (หมายเหตุ 5) 

 จาํนวนท่ี

เพ่ิมขึ้น 

 จาํนวนท่ี

ลดลง 

 รับโอน  

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน               

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 23,375  -  -  -  23,375 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 35,159  -  -  -  35,159 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 8,863  20  (407)  -  8,476 

อุปกรณ์ 9,817  20  (536)  -  9,301 

ระบบสาธารณูปโภค 680  -  -  -  680 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 576,142  55  -  -  576,197 

ยานพาหนะ* -  -  -  -  - 

สินทรัพยอ่ื์น 8,559  -  -  -  8,559 

    รวม 662,595  95  (943)  -  661,747 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (498)  (417)  -  -  (915) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (6,687)  (1,728)  -  -  (8,415) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (5,142)  (884)  274  -  (5,752) 

อุปกรณ์ (8,570)  (186)  148  -  (8,608) 

ระบบสาธารณูปโภค (572)  (52)  -  -  (624) 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ (38,243)  (24,387)  -  -  (62,630) 

ยานพาหนะ* -  -  -  -  - 

สินทรัพยอ่ื์น (4,229)  (1,711)  -  -  (5,940) 

    รวม (63,941)  (29,365)  422  -  (92,884) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 598,654        568,863 
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  * โอนจดัประเภทยานพาหนะตามสัญญาเช่าไปแสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้น่ืองจากกลุ่มบริษทั

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก ซ่ึง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มี

มูลค่าตามบญัชี 0.69 ลา้นบาท (ราคาทุน 0.84 ลา้นบาทและค่าเส่ือมราคาสะสม 0.15 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 16) 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  จาํนวนท่ี

เพ่ิมขึ้น 

 จาํนวนท่ี

ลดลง 

 รับโอน 

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน               

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 23,375  -  -  -  23,375 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 52,159  -  -  (17,000)  35,159 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 8,756  107  -  -  8,863 

อุปกรณ์ 9,071  746  -  -  9,817 

ระบบสาธารณูปโภค 680  -  -  -  680 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 575,622  520  -  -  576,142 

ยานพาหนะ 2,698  844  (2,698)  -  844 

สินทรัพยอ่ื์น 8,555  4  -  -  8,559 

    รวม 680,916  2,221  (2,698)  (17,000)  663,439 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (100)  (398)  -  -  (498) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (6,107)  (2,567)  -  1,987  (6,687) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (4,147)  (995)  -  -  (5,142) 

อุปกรณ์ (8,453)  (117)  -  -  (8,570) 

ระบบสาธารณูปโภค (538)  (34)  -  -  (572) 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ (13,327)  (24,916)  -  -  (38,243) 

ยานพาหนะ (1,830)  (651)  2,323  -  (158) 

สินทรัพยอ่ื์น (2,518)  (1,711)  -  -  (4,229) 

    รวม (37,020)  (31,389)  2,323  1,987  (64,099) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 643,896        599,340 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563 

* (หมายเหตุ 5) 

 จาํนวนท่ี

เพ่ิมขึ้น 

 จาํนวนท่ี

ลดลง 

 รับโอน 

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน               

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 14,000  -  -  -  14,000 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 29,687  -  -  -  29,687 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5,135  6  -  -  5,141 

อุปกรณ์ 8,428  633  -  -  9,061 

ระบบสาธารณูปโภค 680  -  -  -  680 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 39,258  55  -  -  39,313 

ยานพาหนะ* -  -  -  -  - 

สินทรัพยอ่ื์น 8,559  -  -  -  8,559 

    รวม 105,747  694  -  -  106,441 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (6,396)  (1,484)  -  -  (7,880) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (4,441)  (438)  -  -  (4,879) 

อุปกรณ์ (8,428)  (102)  -  -  (8,530) 

ระบบสาธารณูปโภค (572)  (52)  -  -  (624) 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ (2,252)  (1,984)  -  -  (4,236) 

ยานพาหนะ* -  -  -  -  - 

สินทรัพยอ่ื์น (4,229)  (1,711)  -  -  (5,940) 

    รวม (26,318)  (5,771)  -  -  (32,089) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 79,429        74,352 

 

  * โอนจดัประเภทยานพาหนะตามสัญญาเช่าไปแสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้น่ืองจากกลุ่มบริษทั

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ซ่ึง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีมูลค่า

ตามบญัชี 0.69 ลา้นบาท (ราคาทุน 0.84 ลา้นบาทและค่าเส่ือมราคาสะสม 0.15 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 16) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561  จาํนวนท่ี

เพ่ิมขึ้น 

 จาํนวนท่ี

ลดลง 

 รับโอน 

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน               

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 14,000  -  -  -  14,000 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 46,687  -  -  (17,000)  29,687 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5,035  100  -  -  5,135 

อุปกรณ์ 8,428  -  -  -  8,428 

ระบบสาธารณูปโภค 680  -  -  -  680 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 38,738  520  -  -  39,258 

ยานพาหนะ 2,698  844  (2,698)  -  844 

สินทรัพยอ่ื์น 8,555  4  -  -  8,559 

    รวม 124,821  1,468  (2,698)  (17,000)  106,591 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (6,049)  (2,334)  -  1,987  (6,396) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (3,848)  (593)  -  -  (4,441) 

อุปกรณ์ (8,428)  -  -  -  (8,428) 

ระบบสาธารณูปโภค (538)  (34)  -  -  (572) 

ระบบและอุปกรณ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ (321)  (1,931)  -  -  (2,252) 

ยานพาหนะ (1,831)  (650)  2,323  -  (158) 

สินทรัพยอ่ื์น (2,518)  (1,711)  -  -  (4,229) 

    รวม (23,533)  (7,253)  2,323  1,987  (26,476) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 101,288        80,115 

  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        

 ตน้ทุนขายและบริการ 27,811  28,944  4,226  4,832 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,554  2,445  1,545  2,421 

  รวม 29,365  31,389  5,771  7,253 

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 74  -  -  - 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยไดใ้ช้สิทธิเหนือพื้นดิน และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า ราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 542.42 ลา้นบาท และ 543.08 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนั

วงเงินสินเช่ือจากธนาคาร (หมายเหตุ 20) 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคิด

ค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 11.91 ล้านบาท และ 11.13 ล้านบาท 

ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 11.79 ลา้นบาท และ 10.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

  ในปี 2562 บริษทัไดน้าํอาคารบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 15.01 

ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัทาํการเช่าพื้นท่ีเพื่อทาํธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่จาก ท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 15.01 ลา้นบาท (หมายเหตุ 14) 

 

16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

  สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563 

(หมายเหตุ 5) 

 จาํนวนท่ี

เพ่ิมขึ้น 

 จาํนวนท่ี 

ลดลง 

 รับโอน  

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน               

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 51,081  -  -  -  51,081 

ยานพาหนะ* 844  -  -  -  844 

    รวม 51,925  -  -  -  51,925 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  (2,315)  -  -  (2,315) 

ยานพาหนะ* (158)  (169)  -  -  (327) 

    รวม (158)  (2,484)  -  -  (2,642) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 51,767        49,283 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563 

(หมายเหตุ 5) 

 จาํนวนท่ี

เพ่ิมขึ้น 

 จาํนวนท่ี 

ลดลง 

 รับโอน  

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน               

ยานพาหนะ* 844  -  -  -  844 

    รวม 844  -  -  -  844 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ยานพาหนะ* (158)  (169)  -  -  (327) 

    รวม (158)  (169)  -  -  (327) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 686        517 

 

 * โอนจดัประเภทมาจากหมวดยานพาหนะ ซ่ึงแสดงรายการภายใตท่ี้ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15) 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2562  จาํนวนท่ีเพ่ิมขึ้น  จาํนวนท่ีลดลง  31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 115,303  -  -  115,303 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 794  139  -  933 

ตน้ทุนส่วนต่อขยาย 36,545  -  -  36,545 

รวม 152,642  139  -  152,781 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (95,938)  -  -  (95,938) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (488)  (43)  -  (531) 

ตน้ทุนส่วนต่อขยาย (2,371)  (1,530)  -  (3,901) 

รวม (98,797)  (1,573)  -  (100,370) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (19,365)  -  -  (19,365) 

รวม (19,365)  -  -  (19,365) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 34,480      33,046 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2561  จาํนวนท่ีเพ่ิมขึ้น  จาํนวนท่ีลดลง  31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 115,303  -  -  115,303 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 504  290  -  794 

ตน้ทุนส่วนต่อขยาย 36,545  -  -  36,545 

รวม 152,352  290  -  152,642 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (95,938)  -  -  (95,938) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (475)  (13)  -  (488) 

ตน้ทุนส่วนต่อขยาย (841)  (1,530)  -  (2,371) 

รวม (97,254)  (1,543)  -  (98,797) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (19,365)  -  -  (19,365) 

รวม (19,365)  -  -  (19,365) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 35,733      34,480 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2562  จาํนวนท่ีเพ่ิมขึ้น  จาํนวนท่ีลดลง  31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 115,303  -  -  115,303 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 504  19  -  523 

รวม 115,807  19  -  115,826 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (95,938)  -  -  (95,938) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (488)  (10)  -  (498) 

รวม (96,426)  (10)  -  (96,436) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (19,365)  -  -  (19,365) 

รวม (19,365)  -  -  (19,365) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16      25 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2561  จาํนวนท่ีเพ่ิมขึ้น  จาํนวนท่ีลดลง  31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 115,303  -  -  115,303 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 504  -  -  504 

รวม 115,807  -  -  115,807 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (95,938)  -  -  (95,938) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (475)  (13)  -  (488) 

รวม (96,413)  (13)  -  (96,426) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น        

ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (19,365)  -  -  (19,365) 

รวม (19,365)  -  -  (19,365) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 29      16 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนหักค่าตัด

จาํหน่ายสะสมท่ีคิดค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้ แต่ยงัใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 0.42 ลา้นบาท และ 

0.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 0.42 ลา้นบาท และ 0.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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18. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่า -  308  -  308 

 ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 122  -  -  122 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 122  308  -  430 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 186  (64)  -  122 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 186  (64)  -  122 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการภาษีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยท์างภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัและบริษทัย่อยจะ

มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ในอนาคต เป็นจาํนวน

เงิน 65.38 ล้านบาท และ 68.76 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 66.45 ล้านบาท และ 

66.07 ลา้นบาท) ตามลาํดบั  

 

19. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  54 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

      ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  995  - 

      เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น -  -  686  - 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  1,681  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และ        

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  1,681  54 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กิจการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 1  1  1  1 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,050  2,906  503  1,954 

      เงินรับล่วงหนา้และเงินประกนั 4,948  4,365  2,202  2,225 

      อ่ืนๆ 3,431  2,594  1,176  326 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,429  9,865  3,881  4,505 

รวมเจา้หน้ีการคา้และ        

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,430  9,866  3,882  4,506 

รวม 9,430  9,866  5,563  4,560 

 

20. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 243,384  220,073  -  - 

ค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกูยื้ม        

      รอตดัตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (879)  (948)  -  - 

 242,505  219,125  -  - 

หกั ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึง        

      กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (36,447)  (37,022)  -  - 

           สุทธิ 206,058  182,103  -  - 

 

  บริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 

210 ลา้นบาท เพื่อนาํมาชาํระค่าซ้ือโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง โดยเงินกูย้ืม

ดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการจดัการกูย้ืมอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินกู ้และอตัราดอกเบ้ีย 5 ปีแรก คิดร้อย

ละ MLR-1.50 ต่อปี  ปีถดัไปคิดดอกเบ้ียร้อยละ  MLR-1.25 ต่อปี กาํหนดให้ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

สําหรับเงินตน้กาํหนดให้ชาํระเป็นงวดรายเดือน จาํนวน 143 งวด เร่ิมงวดแรก เดือนกนัยายน 2561 ดว้ย

จาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัโดยงวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 24 งวดละ 1.35 ลา้นบาท , งวดท่ี 25 ถึง งวดท่ี 60 งวดละ 

1.40 ล้านบาท , งวดท่ี 61 ถึง งวดท่ี 108 งวดละ 1.50 ล้านบาท , งวดท่ี 109 ถึง งวดท่ี 142 งวดละ 1.50 

ลา้นบาท และงวดท่ี 143 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง ชุดผลิต

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์เงินฝากธนาคารและหุ้นสามญั

และหุน้บุริมสิทธิของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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   เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 บริษัทย่อยได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 

วงเงิน 180.00 ล้านบาท เพื่อนําไปใช้สนับสนุนโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวตัต ์

ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีค่าธรรมเนียมในการ

จดัการกู้ยืมอตัราร้อยละ 0.25 ของเงินกู้และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ BBL's  MLR-2.15 ต่อปี  ซ่ึงใน

วนัทาํสัญญา BBL's  MLR เท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี กาํหนดให้ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน สําหรับเงินตน้

กาํหนดให้ชาํระภายใน 10 ปี นับแต่วนัเบิกเงินกู้คร้ังแรกงวด (ณ วนัท่ีในสัญญายงัไม่เบิกเงินกู้) ให้

จ่ายเงินตน้เป็นงวดรายเดือน จาํนวน 120 งวด เร่ิมงวดแรกในเดือนท่ีเบิกเงินกูโ้ดย งวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 119 

งวดละ 1.84  ลา้นบาท  งวดท่ี 120 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้าง

ชุดผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ และสิทธ์ิเหนือท่ีดินในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(หมายเหตุ 15) หุ้นท่ี

บริษทัออกและจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 750,000 หุ้น เงินฝากธนาคารและสิทธิในการรับเงินตามสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้าและคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

 

21. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

   มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - ก่อนปรับปรุง 492  555  492  555 

การปรับปรุงผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน        

 ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 51,081  -             -             - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - หลงัปรับปรุง 51,573  555  492  555 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี   -  615  -  615 

เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 2,469  42  17  42 

เงินจ่ายชาํระ (3,400)  (720)  (170)  (720) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 50,642  492  339  492 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,103)  (153)  (159)  (153) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ        

จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 48,539  339  180  339 

 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,484  650  169  650 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,469  42  17  42 

รวม 4,953  692  186  692 
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22. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

   รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี 1,140  1,538  1,102  1,528 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ -  (767)  -  (767) 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียในอดีต        

      - การแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  85  -  64 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 402  393  387  377 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม        

 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 204  (109)  200  (100) 

ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินปี 1,746  1,140  1,689  1,102 

    

   ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  85  -  64 

ตน้ทุนบริการ        

 ตน้ทุนการให้บริการ 374  360  360  345 

 ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 28  33  27  32 

 402  393  387  377 

รวม 402  478  387  441 

 

พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด

อตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ

ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย

พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  โดยบริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
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  ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผล (กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจาก        

 การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (98)  (81)  (94)  (81) 

 การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 254  (33)  249  (24) 

 ประสบการณ ์ 48  5  45  5 

รวม 204  (109)  200  (100) 

   

  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด        

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (171)  (114)  (161)  (106) 

ลดลงร้อยละ 1 203  135  189  125 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน        

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 209  151  195  140 

ลดลงร้อยละ 1 (180)  (129)  (169)  (121) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน        

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (106)  (90)  (97)  (82) 

ลดลงร้อยละ 10 122  104  111  94 

 

  ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 2563  2562 

 ร้อยละ  ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด 1.49 - 2.22  1.49  2.44 - 3.28  2.44 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 2.50 - 5.00  2.50 - 5.00  3.00 - 6.00  3.00 - 6.00 
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 2563  2562 

 ร้อยละ  ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        

 อายตุํ่ากว่า 30 ปี 15.00  15.00  15.00  15.00 

 อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี 12.50  12.50  15.00  15.00 

 อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 10.00  10.00  10.00  10.00 

 อายมุากกว่า 50 ปี 0.00 - 5.00  0.00 - 5.00  0.00 - 5.00  0.00 - 5.00 

อตัราการทุพพลภาพ 0.00 ของอตัรามรณะ  0.00 ของอตัรามรณะ  5.00 ของอตัรามรณะ  5.00 ของอตัรามรณะ 

อตัรามรณะ 100.00 ของอตัรา

มรณะไทยปี 2560 

 100.00 ของอตัรา

มรณะไทยปี 2560 

 100.00 ของอตัรา

มรณะไทยปี 2560 

 100.00 ของอตัรา

มรณะไทยปี 2560 

 

23. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

   ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

   บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดห้ลกัจาก 3 ประเภทธุรกิจ โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภท

ธุรกิจ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 ธุรกิจให้เช่าและ

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ธุรกิจผลิตพลงังาน

จากแสงอาทิตย ์

 รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 12.78  11.63  10.53  14.59  111.81  89.38  135.12  115.60 

หกั ตน้ทุนขายและบริการ (11.19)  (8.75)  (10.11)  (11.47)  (62.19)  (40.84)  (83.49)  (61.06) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1.59  2.88  0.42  3.12  49.62  48.54  51.63  54.54 

รายไดด้อกเบ้ีย             6.22  5.02 

รายไดอ่ื้น             3.01  9.32 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (1.88)  (3.09) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (35.06)  (41.61) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (11.28)  (11.68) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             0.31  (0.07) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             12.95  12.43 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยแสดงสินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน แยก

ตามประเภทธุรกิจ ไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจให้เช่าและบริการที่

เก่ียวขอ้ง 

 ธุรกิจผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย ์  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยถ์าวร 32.94  38.78  -  -  595.08  623.15  628.02  661.93 

สินทรัพยถ์าวร-ให้เช่า -  -  119.75  126.17  -  -  119.75  126.17 

 รวม 32.94  38.78  119.75  126.17  595.08  623.15  747.77  788.10 

สินทรัพยอ์ื่น             314.10  291.60 

สินทรัพยร์วม             1,061.87  1,079.70 

 

24. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 11,037  8,737  2,388  1,180 

ค่าซ้ือสินคา้ 11,176  -  11,176  - 

ค่าจา้งบริการ 10,380  -  10,380  - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 35,230  36,789  10,659  11,125 

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 103  (140)  103  (140) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 13,009  12,645  8,809  8,445 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน 17,715  16,637  15,096  12,266 

ค่าสาธารณูปโภค 2,211  2,577  1,669  1,923 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 4,542  3,465  865  758 

 

25. เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน 

 บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทั้งหมดของ

บริษทัตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 

  พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังาน

แต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลา

การทํางานกับบริษัท บริษัทได้แต่งตั้ งผูจ้ ัดการกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนตามข้อกําหนดใน

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 เป็นจาํนวนเงิน 0.33 ลา้นบาท และ 0.33 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 0.28 ลา้นบาท 

และ 0.28 ลา้นบาท) ตามลาํดบั  
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26. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

26.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 ประกอบดว้ย  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี -  -  -  - 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (308)  64  -  - 

 รวม (308)  64  -  - 

 

 26.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดแ้ละผลคณูของกาํไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 12,639  12,499  (12,772)  952 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 2,528  2,500  (2,554)  190 

รายการกระทบยอด        

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน        

  การคาํนวณกาํไรทางภาษ ี        

               - ค่าใชจ้่ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

                 กาํไรทางภาษ ี 89  -  2,594  - 

 ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไมต่อ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษ ี        

  และค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ไดเ้พิ่มในการคาํนวณกาํไรทางภาษ ี (3,117)  (2,436)  (46)  (190) 

 ขาดทุนทางภาษีท่ีไมไ่ดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดนิ้ติบุคคล 275  -  6  - 

 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนแต่นาํมาใชล้ด        

  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั (83)  -  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (2,836)  (2,436)  2,554  (190) 

รวมค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (308)  64  -  - 
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 26.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่ีแท้จริงถัวเฉล่ียและอัตราภาษีท่ีใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 12,639    12,499   

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 2,528  20.00  2,500  20.00 

รายการกระทบยอด (2,836)  (22.44)  (2,436)  (19.95) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (308)  (2.44)  64  0.05 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี (12,772)    952   

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (2,554)  20.00  190  20.00 

รายการกระทบยอด 2,554  (20.00)  (190)  (20.00) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย -  0.00  -  0.00 

 

27. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 6,831  4,014  (12,772)  952 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  (พนัหุ้น) 818,025  818,025  818,025  818,025 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.008  0.005  (0.016)  0.001 

 

28. สิทธิประโยชน์จากการไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ส่งเสริมการลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 3 ฉบบัโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากรดงัน้ี 

          - ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  
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- ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น กรณีท่ีประกอบ

กิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กิจการจะไดรั้บอนุญาตให้นาํผล

ขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งเวลานั้น ไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาท่ี

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น 

   ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

  บริษทัมีรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 87,308        47,816      135,124  

รายไดอ้ื่น 307          8,916           9,223  

รวมรายได ้ 87,615  56,732     144,347  

ตน้ทุนขายและบริการ       40,629         42,861         83,490  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร         6,751         30,186         36,937  

ตน้ทุนทางการเงิน       11,262                 19         11,281  

รวมค่าใชจ่้าย       58,642         73,066      131,708  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       28,973      (16,334)        12,639  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริม 

 รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 89,381  26,223  115,604 

รายไดอ้ื่น 124  14,212  14,336 

รวมรายได ้ 89,505  40,435  129,940 

ตน้ทุนขายและบริการ 40,261  20,763  61,024 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 14,511  30,228  44,739 

ตน้ทุนทางการเงิน 9,780  1,898  11,678 

รวมค่าใชจ่้าย 64,552  52,889  117,441 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24,953  (12,454)  12,499 

 
 
 
 



75 

 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 การบริหารความเส่ียง 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัว่ไป 

และไม่ไดป้ระกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ เพื่อการคา้หรือการเก็งกาํไร 
 
29.2 การจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้

ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 5 และยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายตุธิรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม  มูลค่ายตุธิรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  14,247  14,247  -  7,750  7,750 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  58,775  58,775  -  18,818  18,818 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  30,000  30,000  -  30,000  30,000 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 15,925  -  15,925  15,925  -  15,925 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  699  699  -  301  301 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,939  10,000  46,939  36,939  10,000  46,939 

เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระคํ้าประกนั -  9,911  9,911  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -  1,556  1,556  -  1,556  1,556 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  20,000  20,000  -  110,637  110,637 

  เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน -  3,148  3,148  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  539  539  -  12  12 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 52,864  148,875  201,739  52,864  179,074  231,938 

 
 หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่าย 
 
29.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียเนื่องจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และสัญญาเช่าทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอตัราตลาดใน

ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัเชื่อว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่

ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย    (ร้อยละต่อปี) 

 ตามอตัราตลาด         

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,411  -  1,836  14,247  0.01 - 0.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  570  58,205  58,775  5.11 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  30,000  -  30,000  8.00 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  15,925  15,925  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  10,000  36,939  46,939  7.25 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั -  9,911  -  9,911  0.65 - 0.90 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -  1,556  -  1,556  5.11 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  20,000  -  20,000  2.75 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืน -  -  3,148  3,148  - 

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  9,430  9,430  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 242,505  -  -  242,505  MLR - 1.50 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  50,642  -  50,642  3.97 - 5.00 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย    (ร้อยละต่อปี) 

 ตามอตัราตลาด         

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,694  -  56  7,750  0.01 - 0.125 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  570  18,248  18,818   5.11 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  30,000  -  30,000  8.00 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  15,925  15,925  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  10,000  36,939  46,939   7.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -  1,556  -  1,556  5.11 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  110,638  -  110,638  2.75 - 5.00 

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  5,563  5,563  - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  31,519  -  31,519  5.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  339  -  339  3.97 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย    (ร้อยละต่อปี) 

 ตามอตัราตลาด         

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,935  -  1,364  9,299  0.10 - 0.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  61,940  61,940  - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั -  8,041  -  8,041  0.65 - 0.90 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  10,000  36,939  46,939   7.25 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  89,250  -  89,250  5.00 - 7.00 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการหมุนเวียนอ่ืน -  -  4,602  4,602  - 

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  9,866  9,866  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 219,125  -  -  219,125  MLR - 1.50 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  492  -  492  3.97 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย    (ร้อยละต่อปี) 

 ตามอตัราตลาด         

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  3,602  6  3,608  0.10 - 0.125 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  14,929  14,929  - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  10,000  36,939  46,939  7.25 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  294,400  -  294,400  4.00 - 5.00 

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  4,560  4,560  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  492  -  492  3.97 

 

29.4 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ี

หมุนเวียนอ่ืน และเงินให้กู ้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและ

วิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหาย

ท่ีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ไวแ้ลว้ 
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29.5 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากธุรกรรมการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํธุรกิจภายในประเทศ 

 

29.6 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับ

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อสํารองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและ

เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 

 

29.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหาร

ของบริษทัเช่ือวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็น

สาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
   มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

 มูลค่า  งบการเงินรวม 

 ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์          

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

         

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน          

  ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 15,925  15,925  -  -  15,925 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน          

  ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 185,000  -  -  36,939  36,939 

 
   มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

 มูลค่า  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์          

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

         

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน          

  ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 15,925  15,925  -  -  15,925 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน          

  ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 185,000  -  -  36,939  36,939 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
   มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

 มูลค่า  งบการเงินรวม 

 ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์          

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

         

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน          

  ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 185,000  -  -  36,939  36,939 

 
   มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

 มูลค่า  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์          

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน          

 ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 185,000  -  -  36,939  36,939 

 

              ในระหว่างปี ไม่มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 

     มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี

รายงาน 

 มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด อา้งอิงราคาจาก

การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าว

ประกอบดว้ย อตัราการเพิ่มขึ้นของรายไดต้่อปี อตัรากาํไรก่อน ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย (EBITDA) อตัรากาํไรสุทธิ อตัราเงินปันผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต ขอ้มูลอ่ืนที่เก่ียวขอ้งของ

ตราสารทุนท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาด และปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

30. การบริหารจดัการทุน 

  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.40  0.27  0.05  0.01 
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31. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562  มีดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึ้น  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2563      อตัราแลกเปลี่ยน  ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 219,125  22,432  948  -  242,505 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 492  (931)  51,081  -  50,642 

รวม 219,617  21,501  52,029  -  293,147 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึ้น  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2562      อตัราแลกเปลี่ยน  ธนัวาคม 2562 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,300  (40,300)  -  -  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,000  (9,000)  -  -  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 212,601  6,524  -  -  219,125 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 555  (952)  889  -  492 

รวม 262,456  (43,728)  889  -  219,617 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึ้น  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2563      อตัราแลกเปลี่ยน  ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  31,519  -  -  31,519 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 492  (153)  -  -  339 

รวม 492  31,366  -  -  31,858 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึ้น  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2562      อตัราแลกเปลี่ยน  ธนัวาคม 2562 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58,000  (58,000)  -  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 555  (952)  889  -  492 

รวม 58,555  (58,952)  889  -  492 

 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

32. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

32.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายใน

อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ ดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาระผูกพนั        

    ภายใน 1 ปี 4,671  7,378  498  2,038 

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,401  6,293  95  658 

    มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป -  8,122  -  - 

        รวม 7,072  21,793  593  2,696 

 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริการท่ี

เก่ียวขอ้งจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี

เหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.2 

 

32.2 สัญญาเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

บริษัทและบริษทัย่อย ได้ทําสัญญากับคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในการ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี 
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บริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลง 3 ฝ่ายระหว่างบริษทั (ผูรั้บโอน) การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค(คู่สัญญา) และบริษทั เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จาํกดั (บริษทัย่อย) (ผูโ้อน) แกไ้ขเพิ่มเติมใน

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาเพื่อ

โอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธ์ิจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาเลขท่ี PV-PEA 0065/2556 ลง

วนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ท่ี กฟภ. รับซ้ือพลงังานไฟฟ้า 995 กิโลวตัต ์ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

30 ธันวาคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธันวาคม 2581 ด้วยอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามปริมาณการผลิตซ่ึงเป็น

อตัรา 6.16 บาทต่อหน่วย และเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ไดรั้บการอนุมติัให้โอนสิทธิประโยชน์

ทางภาษจีากการส่งเสริมการลงทุนใหแ้ก่บริษทั  

 

บริษทัยอ่ย 

 บริษทั เอสเค วนั เพาเวอร์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ไดท้าํขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าสําหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ับบริษทั เมทลิงค์ อินโฟ 

จาํกดั ท่ีไดรั้บสิทธ์ิกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับโอนสิทธิในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

ตามเง่ือนไขเดิมท่ีผูโ้อนไดท้าํไวก้บัการไฟฟ้าระยะเวลาโครงการ 25 ปี 

 บริษัทย่อยได้ทําสัญญาให้เป็นผูส้นับสนุนโครงการ ดาํเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อใช้สิทธ์ิจากเจา้ของโครงการ โดยบริษทัย่อยจะตอ้ง

จ่ายค่าสนับสนุนโครงการให้เจ้าของโครงการรายปี ปีละ 3.30 ล้านบาท โดยชําระภายหลังท่ี

ผูส้นับสนุนโครงการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าครบ 1 ปี  (กาํหนดชาํระค่าใชสิ้ทธิโดยแบ่งจ่ายเป็นราย

เดือน) บริษทัย่อยมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสนบัสนุนจนส้ินสุดสัญญา (เดือน เมษายน 2584) จาํนวน

เงินทั้งส้ิน 76.45 ลา้นบาท 

 บริษทั เวนตุส โซลาร์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดท้าํสัญญากบัคู่สัญญาหลายรายเก่ียวกบัการไดม้า

ซ่ึงสิทธิในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์งัน้ี 

 วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ทาํสัญญาเพื่อซ้ือโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนพื้นดินตั้งอยูใ่นสหกรณ์โคนมปากช่องจากบริษทั แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ซ่ึง

ไดรั้บสิทธ์ิในการขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าซ้ือขาย จาํนวน 294.99 ลา้น

บาท เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัย่อยไดท้าํขอ้ตกลงเพิ่มเติมเพื่อรับโอนสิทธิในสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากคู่สัญญาเดิม ตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าเลขท่ี PVF2-PEA-

018/2559 ในปริมาณรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต์ โดยกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ

เชิงพาณิชย ์ ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีระยะเวลา 25 ปี  

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตยก์ับสหกรณ์โคนมปากช่อง จาํกัด ซ่ึงเจา้ของโครงการเป็นฝ่ายจดัหาท่ีดินสําหรับเป็น

ท่ีตั้งของโครงการ ส่วนบริษทัยอ่ยเป็นผูส้นบัสนุนโครงการและทาํสัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และดาํเนินการขอใบอนุญาตและอ่ืนๆ โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงในสัญญา 
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 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัย่อยและสหกรณ์โคนม ไดร่้วมกนัทาํสัญญาเพื่อเช่าท่ีดินกบั

เจา้ท่ีดินรายหน่ึงเพื่อใช้เป็นท่ีตั้งโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึง

วนัท่ี 1 ธันวาคม 2584 (ฉบับเดิมลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559) ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ค่าเช่ารวม 38.40 ลา้นบาทโดยสหกรณ์เป็นผูจ่้ายชาํระจาํนวน 26.40 ลา้นบาท ชาํระ

เป็นรายเดือนเดือนละ 88,008.00 บาท ส่วนบริษทัย่อยตอ้งจ่ายชาํระ จาํนวนเงินรวม 12.00 ลา้นบาท 

แบ่งชาํระเป็นเดือนๆละ 40,008.00 บาท 

 

32.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยสองแห่งมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

วงเงินสินเช่ือ        
    วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 75.00  166.60  -  - 

 

33. คดีความ 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีความฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ี มี

สาระสาํคญัดงัน้ี 

บริษทั 

33.1 บริษทัมีลูกหน้ีเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินจาํนวน 46 ลา้นบาท จากการโอนสิทธิเงินมดัจาํค่าท่ีดินกบับริษทั

แห่งหน่ึง ซ่ึงครบกาํหนดชาํระในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัดังกล่าวไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้าม

กาํหนด และไดมี้การเจรจากบับริษทัเพื่อขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระคืน โดยจะผอ่นจ่ายเป็น

งวดพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามท่ีตกลงร่วมกนั ในปี 2559 บริษทัยงัไม่ไดรั้บชาํระตามขอ้ตกลงดงักล่าว 

บริษทัจึงบนัทึกตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวนและไดฟ้้องร้องดาํเนินคดี  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คดีความดงักล่าวถึงท่ีส้ินสุดแลว้ ศาลมีคาํสั่งให้บริษทัชนะคดี ซ่ึง

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบัคดีใหล้กูหน้ีมาชาํระหน้ีตามคาํสั่งศาล 

 

33.2 บริษทัได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาเพื่อเรียกคืนเงินประกันจากเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 

2558 ท่ีบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัเจา้ของโครงการรายหน่ึงเพื่อศึกษาโครงการอาคารพกัอาศยั

ให้เช่า ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายเงินประกนัสําหรับโครงการ

ดงักล่าวจาํนวน 35 ลา้นบาท ซ่ึงตามขอ้ตกลงหากบริษทัไม่ประสงคจ์ะร่วมลงทุน เจา้ของโครงการ

จะตอ้งคืนเงินประกนัทั้งหมด  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 

2559 ท่ีประชุมมีมติไม่ร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และบริษทัไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีเรียกคืนเงิน

ประกนัและเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 บริษทัไดถู้กคู่สัญญาดงักล่าวฟ้องกลบัเรียกร้องค่าเสียหาย 

จาํนวน 50.00 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีความอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี 
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   ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คดีความดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและบริษทั

ไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินประกนัทั้งจาํนวนแลว้  

 

33.3 บริษทัถูกฟ้องร้องจากอดีตพนกังาน 1 ราย จาํนวนเงินรวม 2.00 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัและพนกังาน

ตกลงยอมความโดยศาลได้มีคาํพิพากษาตามยอมเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ไม่มีคู่ความฝ่ายใด

อุทธรณ์ คดีจึงถือเป็นอนัส้ินสุด 
 
34.   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้ง

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย การรับรู้และการวดั

มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์

ดังกล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 
 

35.   การจดัประเภทรายการใหม่ 

 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทใหม่ 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายการ

บางรายการในงบกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึง

ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้ดงัน้ี 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

 
 ตามท่ีเคยเสนอ 

รายงานไวเ้ดิม 
 

จดัประเภท 

เพ่ิม (ลด) 
 

จดัประเภท 

รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  52,627  9,313  61,940 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,313  (9,313)  - 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว  93,852  (93,852)  - 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  89,250  89,250 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น  -  4,602  4,602 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  7,905  1,961  9,866 

เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซ้ือจะขายและให้เช่า  1,961  (1,961)  - 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

 
 ตามท่ีเคยเสนอ 

รายงานไวเ้ดิม 
 

จดัประเภท 

เพ่ิม (ลด) 
 

จดัประเภท 

รายการใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       

   รายไดด้อกเบ้ีย  -  5,020  5,020 

   รายไดอ้ื่น  9,342  (26)  9,316 

   โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน  4,854  (4,854)  - 

   โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ  140  (140)  - 

   ตน้ทุนการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  10,054  1,422  11,476 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  43,032  (1,422)  41,610 

 
  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 ตามท่ีเคยเสนอ 

รายงานไวเ้ดิม 
 

จดัประเภท 

เพ่ิม (ลด) 
 

จดัประเภท 

รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  6,549  8,380  14,929 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,380  (8,380)  - 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว  294,400  (294,400)  - 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  294,400  294,400 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น  3,985  575  4,560 

เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซ้ือจะขายและให้เช่า  575  (575)  - 

       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       

   รายไดด้อกเบ้ีย  -  15,380  15,380 

   รายไดอ้ื่น  19,280  (10,385)  8,895 

   โอนกลบัการดอ้ยค่าเงินลงทุน  4,854  (4,854)  - 

   โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ  140  (140)  - 

   ตน้ทุนการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  9,867  1,422  11,289 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  34,254  (1,422)  32,832 

 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ

บริษทัมีมติอนุมติัให้ปิดกิจการหรือจาํหน่ายบริษทัย่อย (บริษทับริหารสินทรัพยธ์นทรัพย ์จาํกดั) เน่ืองจาก

บริษทั ได้เขา้ศึกษาธุรกิจในบริษทัย่อยตั้งแต่ตน้ปี 2563 และยงัไม่สามารถดาํเนินการไดใ้นปัจจุบัน ทาง

ผูบ้ริหารจึงพิจารณาให้ปิดกิจการหรือจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวออกไป เพื่อเป็นการลด

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
 

37. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
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