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ความเห็นอย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงินรวม 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม  
งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงินรวม 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 9.50 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลกาํไรของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 4.36 ลา้นบาท และ จาํนวน 1.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูล
ทางการเงินท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม
ดงักล่าวไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การตรวจสอบไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อีกทั้งบริษทัร่วมไม่อยูใ่นอาํนาจการ
ควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทั ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินของขา้พเจา้  
 



 

    

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขา้พเจ้า ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบัติงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมา 
เพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 6.31 ลา้นบาท (สุทธิจาก 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 24.77 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพยร์วม และเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ 
จาํนวน 576.12 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า จาํนวน 3.90 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 18.70 ของสินทรัพยร์วม เน่ืองจากบริษทั
ดงักล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน บริษทัจึงมีการทดสอบการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนดงักล่าว โดยผลทดสอบผูบ้ริหารเช่ือมัน่วา่ ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้  
 
เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใช ้
ในการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ดงันั้นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และบริษทัยอ่ยและค่าเผือ่การดอ้ยค่าวา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุน การดอ้ย
ค่าและรายละเอียดสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 4.7 
และขอ้ 4.22 ตามลาํดบั 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใชใ้นประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุนดงักล่าว 
 



 

    

 
ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 427.78 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจาํนวน 418.97 ลา้นบาท ใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสําหรับสินคา้ลา้สมยั 
และสินคา้ท่ีคา้งนาน  
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินเก่ียวกับความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า โดยเข้าร่วม
สังเกตการณ์ตรวจนับสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวช้าและลา้สมัย ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์
เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ และพิจารณา
ความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 
ข้อมูลอืน่ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทันั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุ
ขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือกบั
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเหมาะสมต่อไป  
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 



 

    

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ 
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ 
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั  

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบั
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

 
• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
 
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 



 

    

 
• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชี 

ท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษทั หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 
• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามท่ีควร 
 
• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน

กลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อขอ้กาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญั 
ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก    
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
สุรชยั ดาํเนินวงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4721 
บริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
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สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 46,603,821             60,475,618             15,817,040             21,107,107             

เงินลงทุนชัว่คราว 6 234,139                  230,634                  204,768                  201,694                  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะสั้น 7 19,021,937             9,254,511               -                         -                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  สุทธิ 8 384,476,405           420,699,848           294,461,602           322,107,688           

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 9 15,000,000             -                         78,141,689             51,695,579             

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 9 -                         -                         25,379,514             33,279,652             

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 10 427,775,245           574,760,381           418,966,502           565,937,980           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11 89,706,927             104,114,906           9,894,546               7,832,662               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 982,818,474           1,169,535,898        842,865,661           1,002,162,362        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาว 7 7,363,717               7,773,171               7,363,717               7,773,171               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม สุทธิ 12 9,497,430               6,313,502               6,313,502               6,313,502               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ 13 -                         -                         576,121,108           506,361,158           

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สุทธิ 14 135,911,200           135,911,200           1,321,200               1,321,200               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 9 -                         -                         722,130,667           641,515,431           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 15 2,582,749,330        2,510,528,020        912,279,814           926,748,045           

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 16 43,225,000             43,225,000             -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ 17 12,111,436             13,536,062             12,085,555             13,494,758             

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 18 59,561,906             64,036,097             -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 9 และ 19 4,693,845               7,272,402               257,350                  1,346,043               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,855,113,864        2,788,595,454        2,237,872,913        2,104,873,308        

รวมสินทรัพย์ 3,837,932,338        3,958,131,352        3,080,738,574        3,107,035,670        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 6

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 311,197,119           391,019,120           262,197,119           339,019,120           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 315,165,226           417,784,082           242,240,473           321,245,964           

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 631,400,000           -                         631,400,000           -                         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 23 48,965,153             33,301,518             39,515,730             26,313,329             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 123,372,337           119,152,745           34,564,337             32,344,745             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,007,482             16,102,047             10,224,691             15,799,163             

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 26 9,449,773               153,202                  9,449,773               153,202                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 25 15,475,636             16,923,244             11,613,735             12,478,670             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,466,032,726        994,435,958           1,241,205,858        747,354,193           

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุน้กู ้สุทธิ 22 -                         631,400,000           -                         631,400,000           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน สุทธิ 23 105,237,774           92,367,962             96,675,387             74,356,150             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 24 541,795,223           663,448,398           23,469,238             57,121,813             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว สุทธิ 26 32,243,424             29,330,866             31,369,039             26,104,817             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 56,522,845             56,135,661             53,503,295             53,503,295             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,741,000               4,741,000               741,000                  741,000                  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 740,540,266           1,477,423,887        205,757,959           843,227,075           

รวมหนี้สิน 2,206,572,992        2,471,859,845        1,446,963,817        1,590,581,268        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 7

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 28

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 692,007,924 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญั 749,735,866 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)             692,007,924             749,735,866             692,007,924             749,735,866

ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

หุน้สามญั 630,103,128 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญั 619,047,963 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)             630,103,128             619,047,963             630,103,128             619,047,963

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั             356,887,820             334,777,490             356,887,820             334,777,490

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30               33,077,014               27,245,957               33,077,014               27,245,957

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร             243,989,949             177,001,922             399,693,612             321,369,809

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้             224,738,781             224,364,355             214,013,183             214,013,183

รวมส่วนของบริษัทใหญ่          1,488,796,692          1,382,437,687          1,633,774,757          1,516,454,402

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13             142,562,654             103,833,820 -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น          1,631,359,346          1,486,271,507          1,633,774,757          1,516,454,402

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          3,837,932,338          3,958,131,352          3,080,738,574          3,107,035,670

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 8

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

รายไดจ้ากการขายและบริการ 9         2,009,378,951          1,955,692,069         1,514,553,824           1,666,219,905
ตน้ทุนขายและบริการ 9       (1,567,593,273)        (1,607,512,185)       (1,226,928,325)         (1,404,810,760)
กําไรขั้นต้น            441,785,678             348,179,884            287,625,499              261,409,145
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน              17,915,566                 5,586,345              17,915,566                  5,586,345
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพย์                 (150,397)                    593,088                 (150,929)                     593,088
กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย                             -                 32,025,000                             -                  32,025,000
รายไดอ่ื้น 9 และ 27              37,868,147               60,771,794              88,965,392              109,646,204
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9            (69,342,330)             (65,009,467)            (58,140,233)              (56,628,019)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9          (174,984,183)           (162,334,789)          (121,136,939)            (114,446,064)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9            (19,587,123)             (19,726,793)            (18,387,123)              (17,526,793)
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13                             -                                -                20,000,000                              -   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12                             -                                -                               -                (24,770,353)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น              (9,537,950)                              -                (9,537,950)                              -   
ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย 9                             -                                -                               -                  (3,097,066)
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12                4,358,233               (5,105,894)                             -                                -   
ตน้ทุนทางการเงิน 9          (101,536,803)             (99,092,948)            (61,164,783)              (65,342,252)
กําไรก่อนภาษีเงินได้            126,788,838               95,886,220            145,988,500              127,449,235
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31            (32,538,091)             (33,310,511)            (29,367,352)              (32,018,578)
กําไรสุทธิสําหรับปี              94,250,747               62,575,709            116,621,148                95,430,657

หน้า 9

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 12              (1,174,305)                  (127,178)                             -                                -   
             (1,174,305)                  (127,178)                             -                                -   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 26            (11,717,848)                              -              (11,741,257)                              -   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 15                1,548,731               36,605,064                             -                  26,075,600

           (10,169,117)               36,605,064            (11,741,257)                26,075,600
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี              82,907,325               99,053,595            104,879,891              121,506,257

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่            105,261,963               74,161,700            116,621,148                95,430,657
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13            (11,011,216)             (11,585,991)                             -                                -   

กําไรสุทธิสําหรับปี              94,250,747               62,575,709            116,621,148                95,430,657

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่              93,918,541             110,639,586            104,879,891              121,506,257
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13            (11,011,216)             (11,585,991)                             -                                -   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี              82,907,325               99,053,595            104,879,891              121,506,257

กําไรต่อหุ้น 32

ขั้นพื้นฐาน                         0.17                          0.12                         0.19                           0.15

หน้า 10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว - ส่วนเกนิทุนจาก ผลต่างจากการ ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การตีราคาที่ดิน แปลงค่างบการเงิน บริษัทใหญ่ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 619,047,963                        334,777,490                     21 ,235,906             129,211,589               187 ,937,583                       (51,114)          1,292,159,417                 75 ,224,741          1,367,384,158

เงินปันผลจ่าย 29                             -                               -                                      -                (20,361,316)                                -                                  -                (20,361,316)                                -                (20,361,316)

สาํรองตามกฎหมาย 30                             -                               -                         6 ,010,051                (6,010,051)                                -                                  -                               -                                  -                               -   

การชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย                             -                               -                                      -                               -                                  -                                  -                               -                    (9,839,873)                (9,839,873)

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น                             -                               -                                      -                               -                                  -                                  -                               -                   50 ,034,943               50 ,034,943

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี                             -                               -                                      -                 74 ,161,700                 36 ,605,064                     (127,178)             110,639,586                (11,585,991)               99 ,053,595

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561             619,047,963             334,777,490                     27 ,245,957             177,001,922               224 ,542,647                     (178,292)          1,382,437,687               103 ,833,820          1,486,271,507

เพิ่มทุนระหวา่งงวด 28               11 ,055,165               22 ,110,330                                    -                               -                                  -                                  -                 33 ,165,495                                -                 33 ,165,495

เงินปันผลจ่าย 29                             -                               -                                      -                (20,725,031)                                -                                  -                (20,725,031)                                -                (20,725,031)

สาํรองตามกฎหมาย 30                             -                               -                         5 ,831,057                (5,831,057)                                -                                  -                               -                                  -                               -   

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น                             -                               -                                      -                               -                                  -                                  -                               -                   49 ,740,050               49 ,740,050

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี                             -                               -                                      -                 93 ,544,115                   1 ,548,731                  (1,174,305)               93 ,918,541                (11,011,216)               82 ,907,325

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 630,103,128            356,887,820            33,077,014                    243,989,949            226,091,378              (1,352,597)                1,488,796,692         142,562,654              1,631,359,346         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 11

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

องค์ประกอบอื่น

ทุนเรือนหุ้น ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว -  ส่วนเกินทุนจาก

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาที่ดิน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 619,047,963                      334,777,490                      21,235,906                        252,310,519                      187,937,583                      1,415,309,461                    

เงินปันผลจ่าย 29 -                                     -                                     -                                                            (20,361,316) -                                                            (20,361,316)

สาํรองตามกฎหมาย 30 -                                     -                                                                6 ,010,051                          (6,010,051) -                                     -                                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     -                                                              95 ,430,657 26,075,600                                               121 ,506,257

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 619,047,963                      334,777,490                      27,245,957                        321,369,809                      214,013,183                      1,516,454,402                    

เพิ่มทุนระหวา่งงวด 28                          11 ,055,165                          22 ,110,330 -                                                                            -   -                                                              33 ,165,495

เงินปันผลจ่าย 29 -                                     -                                     -                                                            (20,725,031) -                                                            (20,725,031)

สาํรองตามกฎหมาย 30 -                                     -                                                                5 ,831,057                          (5,831,057) -                                                                            -   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     -                                                            104 ,879,891 -                                                            104 ,879,891

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 630,103,128                      356,887,820                      33,077,014                        399,693,612                      214,013,183                      1,633,774,757                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 12

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 126,788,838           95,886,220               145,988,500             127,449,235               
ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 114,217,642           88,986,372               50,395,774               42,243,808                 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 245,000                  (1,339,023)                -                            (1,339,023)                  
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 9,537,950               350,742                    9,537,950                 350,742                      
ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินคา้ 10,093,982             2,337,002                 10,093,982               2,337,002                   
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (4,986,053)             7,276,197                 (4,986,053)                7,276,197                   
กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้ผือ่ขาย -                         (32,025,000)              -                            (32,025,000)                
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (3,505)                    (2,109)                       (3,074)                       (1,812)                         
กาํไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี -                         (1,089,242)                -                            (1,089,242)                  
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,358,232)             5,105,894                 -                            -                              
ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         -                            -                            3,097,066                   
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                            (20,000,000)              -                              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         -                            -                            24,770,353                 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 150,397                  (593,088)                   150,929                    (593,088)                     
สิทธ์ิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 4,474,191               3,076,773                 -                            -                              
สาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 7,998,305               3,211,068                 10,326,560               2,767,617                   
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง (1,305,118)             (2,906,022)                (1,305,118)                (2,906,022)                  
เงินปันผลรับ (66,400)                  (1,707,800)                (55,600)                     (80,000)                       
ดอกเบ้ียรับ (1,432,657)             (302,484)                   (52,298,296)              (49,992,844)                
ดอกเบ้ียจ่าย 101,536,803           99,092,948               61,164,783               65,342,251                 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 362,891,143           265,358,448             209,010,337             187,607,240               

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 28,083,262             (127,014,922)            19,505,905               (43,494,192)                
สินคา้คงเหลือ 151,971,189           (55,385,111)              151,957,532             (46,562,710)                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 18,751,672             (7,479,250)                2,526,810                 2,416,883                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,578,557               7,113,650                 1,088,693                 862,440                      

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (103,215,747)         (92,516,619)              (79,879,376)              (143,435,803)              
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,229,464)             10,607                      (646,792)                   1,218,849                   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                         -                            -                            (900,000)                     

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 459,830,612           (9,913,197)                303,563,109             (42,287,293)                
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (7,507,024)             (1,827,608)                (7,507,024)                (1,827,608)                  
จ่ายดอกเบ้ีย (100,934,735)         (97,716,694)              (61,093,120)              (65,663,518)                
จ่ายภาษีเงินได้ (37,632,655)           (39,781,786)              (34,941,823)              (36,268,292)                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 313,756,198           (149,239,285)            200,021,142             (146,046,711)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 13

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 1,432,657               302,484                    25,677,303               32,590,713                 
รับเงินปันผล 66,400                    1,707,800                 55,600                      80,000                        
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                         255,221,176             -                            255,221,175               
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง(เพิม่ข้ึน) (9,357,972)             (4,605,955)                409,454                    (461,066)                     
เงินให้กูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน (15,000,000)           -                            (28,568,308)              (11,088,100)                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย -                         33,000,000               -                            33,000,000                 
เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                            (80,000,000)              (138,000,000)              
รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                            36,028,093               64,637,377                 
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                            (49,759,950)              (50,260,050)                
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         -                            -                            10,875,608                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 49,844,020             45,382,690               50,882,166               45,382,690                 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (180,063,346)         (501,618,676)            (32,541,953)              (92,792,594)                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (33,500)                  (4,372,581)                (33,500)                     (4,341,581)                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (153,111,741)         (174,983,062)            (77,851,095)              144,844,172               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (20,725,031)           (20,361,316)              (20,725,031)              (20,361,316)                
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (78,888,436)           39,314,719               (75,888,436)              (12,685,281)                
ออกหุ้นกู้ -                         631,400,000             -                            631,400,000               
จ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ -                         (700,000,000)            -                            (700,000,000)              
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (39,399,831)           (23,647,179)              (32,411,641)              (23,463,249)                
กูย้มืเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,200,000               396,175,600             1,200,000                 100,000,000               
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (119,440,983)         (63,439,442)              (32,632,983)              (10,533,442)                
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน -                         (1,000,000)                -                            -                              
ออกหุ้นสามญัเพิม่ 33,165,495             -                            33,165,495               -                              
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึน 49,740,050             50,034,943               -                            -                              
เงินสดคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         (9,839,873)                -                            -                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (174,348,736)         298,637,452             (127,292,596)            (35,643,288)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ (13,704,279)           (25,584,895)              (5,122,549)                (36,845,827)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 60,475,618             86,194,388               21,107,107               58,086,809                 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (167,518)                (133,875)                   (167,518)                   (133,875)                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 46,603,821             60,475,618               15,817,040               21,107,107                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 14

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

1) รายการสินทรัพยท่ี์เพิม่ข้ึนจากการทาํสัญญาเช่าการเงิน 63,344,585             81,791,759               63,344,585               56,607,829                 

2) รายการสินทรัพยท่ี์เพิม่ข้ึนจากเจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 1,406,317               12,594,891               1,406,317                 12,412,991                 

3) รายการทรัพยสิ์น-ท่ีดินเพิม่ข้ึนจากการประเมินมูลค่าใหม่ 1,935,915               45,756,330               -                            32,594,500                 

4) รายการเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีเพิม่ข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน -                         771,200                    -                            771,200                      

5) รายการลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพิม่ข้ึนจากการขายทรัพยสิ์น 2,018,827               -                            2,018,827                 -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 15

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

หน้า 16 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.1 ข้อมูลบริษัท 
 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งมีภูมิลาํเนา 
ในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 

 

ตั้ งอยู่เลขที่ 176/1, 1480 หมู่ที่ 1 เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั (ก.ม.30) ถนนสุขุมวิท ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียก
บริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 
 

- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั  :  ฟอกหนงั เบาะรถยนต ์ของเล่นสุนขัและเฟอร์นิเจอร์ 
- กลุ่มพลงังาน  :  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
- กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือให้เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 27
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการ
และกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้ งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน
ดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึนจาก
ความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ของบริษทั 
ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

  อตัราร้อยละการถือหุ้น จัดตั้งขึน้ใน 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ประเทศ 

     
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 100 100 ไทย 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั* ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 100 100 ไทย 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ออกแบบและจาํหน่ายยานพาหนะ 50.01 50.01 ไทย 

 
*โครงสร้างของบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13 

 
2.1 กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมเหนือบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัพิจารณาอาํนาจในการควบคุมตามเกณฑ์ท่ีได้

เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
2.2 ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 
2.3 ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้  
 
2.4 ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีเขา้ซ้ือหุ้นหรือไม่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่

วนัท่ีขายหุน้ 
 
2.5 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี

คลา้ยคลึงกนั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ในระหว่างปี 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน ในการกาํหนดและรับรู้รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คือ รับรู้รายไดเ้พ่ือให้สะทอ้นถึงการโอนการ
ควบคุมในสินคา้หรือบริการไปยงัลูกคา้ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากสินคา้และ
บริการท่ีไดโ้อนไป แทนหลกัการรับรู้รายไดต้ามหลกัการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในสินคา้และบริการไปยงัผูซ้ื้อ
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั จากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มผีลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลงัวนัที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563  

 

กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงยงัไม่มีผล
บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 

ก) เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
        หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19  เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินกลุ่มน้ีกล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและ
การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน การบัญชีป้องกัน 
ความเส่ียง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินเม่ือมาตรฐาน
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผูเ้ช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบ
ทั้ งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้งจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป  
กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า เวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินเม่ือมาตรฐาน
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 
 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอืน่ๆ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั 
ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวธีิการทางภาษีเงินได ้
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนวา่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินไดข้องเงิน
ปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินไดโ้ดยให้สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตท่ีทาํให้เกิดกาํไรท่ี
นาํมาจดัสรรเงินปันผล  
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ 
หรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์) ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิการบญัชีสาํหรับกรณีท่ีมีการแกไ้ขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้โดยเม่ือการเปล่ียนแปลงโครงการได้
เกิดข้ึน กิจการจะตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีเป็นปัจจุบนั ณ วนัท่ีท่ีมีการแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชาํระ
ผลประโยชน์ ในการคาํนวณตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและดอกเบ้ียสุทธิสําหรับระยะเวลาท่ีเหลือของรอบระยะเวลา
รายงานภายหลงัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า) ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนยิ่งข้ึนเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซ่ึงโดยเน้ือหา
แลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น แต่ไม่ไดน้าํวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฏิบติั กิจการ
จะตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ก่อนรับรู้การปันส่วนผล
ขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้ไดอ้ธิบาย
วิธีการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวธีิการทางภาษีเงินได ้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

- กิจการตอ้งสมมติว่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน และมีความรู้เก่ียวกบั
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดอยา่งครบถว้น โดยไม่นาํเหตุผลวา่จะตรวจพบหรือไม่มาเป็นขอ้ในการพิจารณา 

- หากกิจการสรุปวา่ไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรับวธีิการทางภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน 
กิจการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคาํนวณบญัชีภาษีเงินไดด้ว้ย 

- กิจการตอ้งประเมินการใชดุ้ลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เม่ือขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีเคยอา้งอิงในการใช ้ดุลยพินิจ
หรือประมาณการมีการเปล่ียนแปลงไป หรือขอ้มูลใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพินิจหรือประมาณการ 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การรับรู้รายได้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน ในการกาํหนดและ
รับรู้รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คือ รับรู้
รายไดเ้พ่ือให้สะทอ้นถึงการโอนการควบคุมในสินคา้หรือบริการไปยงัลูกคา้ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ี
กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากสินคา้และบริการท่ีไดโ้อนไป รายไดจ้ะรับรู้ดว้ยจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาสุทธิจากภาษี
ขาย เงินคืนและส่วนลด กลุ่มบริษทัใชป้ระสบการณ์ในอดีตในการประมาณการส่วนลดและเงินคืน จาํนวนของส่ิงตอบ
แทนท่ีผนัแปรจะรวมเป็นรายไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการ
ท่ีมีนยัสาํคญั 

 

รายได้จากการขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ โดยการส่งมอบสินคา้ท่ีสัญญาวา่จะ
ใหแ้ก่ลูกคา้ การส่งมอบเกิดข้ึนกต่็อเม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมสินคา้นั้น การควบคุมในสินคา้ไดโ้อนไปยงัลกูคา้เม่ือมีการ
ส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ โดยการส่งมอบจะเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีกาํหนด ลูกหน้ีจะถูกบนัทึกเม่ือสินคา้
ไดส่้งมอบซ่ึงเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
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รายได้จากการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัเสร็จส้ินการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และเม่ือโอน
การควบคุมในบริการไปยงัลกูคา้หรือเม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้แลว้ 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามจาํนวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีกาํหนดไว ้
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่าท่ีระบุในสัญญาเช่า 
 

รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
- รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
- รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
- รายไดอ่ื้นรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเกิดข้ึน 

 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้และเงินเบิกเกิน
บญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
 

4.3 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน  
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 

เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ซ่ึงรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ และวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ย
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ซ่ึงคาํนวณและเผยแพร่โดยผูจ้ดัการกองทุนผูอ้อกตราสารนั้น รายการกาํไรและขาดทุนทั้งท่ีเกิดข้ึนจริง
และยงัไม่เกิดข้ึนจริงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราวแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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4.4 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณข้ึนจากจาํนวนหน้ีท่ี
อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสูญจะถกูตดัจาํหน่ายเม่ือไม่สามารถเรียกเกบ็เงินได ้
 

4.5 สินค้าคงหลอื    
 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณดงัน้ี 
 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต คาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 

วตัถุดิบหนงั วตัถุดิบเคมี และวสัดุคงเหลือ คาํนวณราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน  
 

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้คงเหลือนั้น เช่น ค่าภาษีอากร  
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป ตน้ทุนในการทาํต่อใหแ้ลว้เสร็จและค่าใชจ่้ายในการขายในระหวา่งปี 
กลุ่มบริษทัไดท้าํการตั้งค่าเผือ่ลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
 

4.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย หากมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่
ท่ีจะไดรั้บคืนจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป 
 

4.7 เงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหักค่าเผื่อดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมี
การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด  
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้น   
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมา
รวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
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กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ย
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สีย
ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ  
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทั
วดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง 
ผูถ้กูซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไร
หรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถ้กูซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือ
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่
มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของผูไ้ดรั้บการลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมในนโยบายดงักล่าว 
 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย รายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมจะถูกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยราคาทุน และ
ถูกปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริษทัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทัร่วม เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม) กลุ่มบริษทัจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนไดเ้สียของตนในบริษทัร่วมนั้น สําหรับจาํนวน
ขาดทุนเพ่ิมเติมจะรับรู้เป็นหน้ีสินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผกูพนัจากการอนุมานหรือได้
จ่ายเงิน เพ่ือชาํระภาระผกูพนัแทนบริษทัร่วมไปแลว้ 
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เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึนถา้ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

4.8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 5 ปี การตีราคาท่ีดินใหม่ทาํใหมู้ลค่าตามบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะแสดงอยู่
ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุ้น และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมนั้นลดลง
กิจการตอ้งนาํส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
 

ราคาทุนประกอบดว้ย ราคาซ้ือและตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสถานท่ีและสภาพ
ท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 
 

ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สําหรับการซ้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น
ภาระผกูพนัของกิจการท่ีเกิดข้ึน เม่ือกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือ
วตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีมิใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตสินคา้คงเหลือในระหวา่งรอบระยะเวลานั้น 
 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบญัชีของทรัพยสิ์นแต่ละชนิดตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยน์ั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25 ปี 
อาคารโรงงาน 20 และ 25 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 25 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 และ10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งสาํนกังาน 5 และ10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ10 ปี 
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กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคาํนวณโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสูทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละบนัทึกเป็นกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนัของ
สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

 

4.9 ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 
 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

4.10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน – โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ
โดยวธีิเส้นตรงเป็นเวลา 3 ปี และ 10 ปี 

 

4.11 สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและค่าตดัจําหน่าย 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาใหสิ้ทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลืออยูข่อง
บริษทัยอ่ย นบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย 

 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมี 
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และหากพบวา่ราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่) 

 

หลงัจากนั้น หากมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้นใหม่ เพ่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีและโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคย
รับรู้ในงวดก่อน เพ่ือสะทอ้นถึงประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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4.13 การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีทีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง
อยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้าน
ของสินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีต้องจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า  
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

กรณีทีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ 
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่ม
บริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษัท 
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
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กลุ่มบริษัทคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
(Projected Unit Credit Method) ท่ีประมาณการไว ้โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบั
อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน  
 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้กิดภาระท่ี
จะตอ้งจ่ายเงินตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย สามารถ
ประมาณการไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 

4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

สกลุเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ช้นําเสนองบการเงนิ 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

กจิการในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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4.17 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทั
ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม
และบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหาร
สําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงเน้ือหา
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

4.18 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานไดจ้ดัทาํข้ึนโดยอาศยัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงจาํแนกขอ้มูลทางการเงินตามการ
ใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑข์องแต่ละสายธุรกิจ 
 

4.19 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือ
การเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
และ  เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน หุ้นกู ้ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.20 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ี
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 

ภาษีเงนิได้ในงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษี
แตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทาง
ภาษีในปีอ่ืน ๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณ
โดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบั
มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สําหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยมี
การทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือ
กาํไรทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
 

บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 

4.21 กาํไรต่อหุ้น 
 

ขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย
แลว้ในระหวา่งปี 
 

ปรับลด 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดจากการ
แปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ 
วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

4.22 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจและการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

1) ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ    
รายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย
เหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการขอ้สมมติฐาน และ
การใชดุ้ลยพินิจโดยการประเมินอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารเช่ือวา่กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะท้อนถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบั
ประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้น
เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยูบ่น
พ้ืนฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผิดชาํระหน้ี และการพิจารณา
แนวโนม้ของตลาด 
 

ประมาณการส่วนลดจ่าย 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการส่วนลดจ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต ซ่ึงการประมาณการสัดส่วนร้อยละของส่วนลดท่ี
คาดวา่จะตอ้งจ่าย โดยพิจาณาจากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
 

ค่าเผือ่สินค้าล้าสมยั เส่ือมคุณภาพ และราคาขายตํา่กว่าทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมัยและเส่ือมคุณภาพเพ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินคา้
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือแต่ละ
ประเภท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสําหรับสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากว่าทุนเพ่ือให้สะทอ้นถึง
ประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายท่ีไดมี้การตกลงกบัลูกคา้และแนวโนม้ของราคาขายในตลาด 
 

การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เม่ือพบวา่มูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเป็นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการดาํเนินงานและแผนงาน
ในอนาคตของบริษทันั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้าน และมูลค่าซาก  สาํหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดยฝ่าย
บริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือตัดจาํหน่าย
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต   
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 
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สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี
ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอน 
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

2) การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้ นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน 
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือ
ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to Equity Ratio) เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กับเง่ือนไขภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกู้ ซ่ึงตอ้งรักษาระดับของอตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกิน 3:1 
 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 
 

4.23 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั (ขอ้มูล
ระดบัท่ี 1) 

 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

 ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
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เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายการท่ีมีระยะเวลาครบ
กาํหนดสั้ น และมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้ นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรม 
ผูบ้ริหารของกิจการเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญักบั
มูลค่าตามบญัชี 

 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงินสดในมือ 195,764 357,868 81,517 229,088 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 46,408,057 60,117,750 15,735,523 20,878,019 
   รวม 46,603,821 60,475,618 15,817,040 21,107,107 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.375 ต่อปี  
(พ.ศ. 2561: ร้อยละ 0.375 ต่อปี) 

 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 228,525 234,139 228,525 230,634 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 199,882 204,768 199,882 201,694 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
ซ่ึงคาํนวณและเผยแพร่โดยผูจ้ัดการกองทุนผูอ้อกตราสารนั้ น มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจัดอยู่ในระดับท่ี 1 ของลาํดับชั้นของ 
มูลค่ายติุธรรม 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ณ วนัท่ี  1 มกราคม  230,634 255,449,701 201,694 255,421,058 
ซ้ือระหวา่งปี - 771,499,427 - 771,499,427 
ขายระหวา่งปี - (1,026,720,603) - (1,026,720,603) 
ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน 3,505 2,109 3,074 1,812 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  234,139 230,634 204,768 201,694 

 

7. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีใ่ช้เป็นหลกัคํา้ประกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
เงนิฝากสถาบันการเงิน  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั ใช้เป็นหลกัประกนั พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      

ระยะสั้น คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะยาว 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 24) 19,021,937 9,254,511 - - 

 ระยะยาว คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20) 
และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 
ของธนาคาร (หมายเหตุ 37) 7,363,717 7,773,171 7,363,717 7,773,171 

 รวม 26,385,654 17,027,682 7,363,717 7,773,171 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,087,431 15,132,152 10,087,431 15,132,152 
รวม 10,087,431 15,132,152 10,087,431 15,132,152 

     

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 246,552,157 263,260,341 212,175,008 229,552,745 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 28,117,960 15,610,854 25,247,055 15,610,854 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 2,511,531 10,000 2,511,531 10,000 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - 10,804 - 10,804 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,190,000 1,467,436 1,190,000 1,467,436 
รวม 278,371,648 280,359,435 241,123,594 246,651,839 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,190,000) (1,467,436) (1,190,000) (1,467,436) 
สุทธิ 277,181,648 278,891,999 239,933,594 245,184,403 
รวมลกูหน้ีการคา้ สุทธิ 287,269,079 294,024,151 250,021,025 260,316,555 

     

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมายเหตุ9) 7,509,818 5,470,081 2,534,318 494,581 
ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 9,107,724 7,959,731 7,915,864 7,959,726 
เงินทดรองจ่าย-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมายเหตุ9) 1,052,985 1,052,985 23,000,000 29,000,000 
เงินทดรองจ่าย 103,206 3,333,584 92,206 3,307,418 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สุทธิ (หมายเหตุ 9) 36,269,349 56,968,971 - - 

เงินคํ้าประกนัผลงาน 1,799,500 - - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัอ่ืน 221,467 2,093,199 - 620,792 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,377,217 20,951,020 10,898,189 20,268,616 
รายไดค้า้งรับ 29,766,060 28,846,126 - 140,000 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 97,207,326 126,675,697 44,440,577 61,791,133 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 384,476,405 420,699,848 294,461,602 322,107,688 
 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีลูกหน้ีการคา้นําไปขายลดกบัธนาคาร
พาณิชย ์จาํนวน 112.43 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : จาํนวนเงิน 126.34 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 
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9. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจระหวา่งกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคล
หรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั  
 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั 
หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดัตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั* ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั ประเทศกมัพชูา โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั กรีน เพาเวอร์  1 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์ ฟาร์ม จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั สแตนดาร์ด เอน็จีว ีจาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์รูฟ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทรัพยธี์รัตต ์จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพรสซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
 

*บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยบริษทัไดรั้บเงินคืนทุนเป็นจาํนวน 10.88 
ลา้นบาท และบนัทึกขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย จาํนวน 3.1 ลา้นบาท ในงบการเงินสาํหรับปี พ.ศ. 2561 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและจากการบริการ  ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 9 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น  ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ราคาตามสัญญา 
ค่าบริหารจดัการ ค่าท่ีปรึกษาและค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่านายหนา้  ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนทางการเงิน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตลาด 
ซ้ือ – ขายสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

บริษทัมีรายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั     
รายไดจ้ากการบริการ - - 1,800,000 1,800,000 
ดอกเบ้ียรับ - - 2,037,635 2,382,822 
ค่าเช่า - - 480,000 520,000 
ค่านํ้าค่าไฟ - - 1,958,427 2,357,484 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน จํากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 37,900,788 39,492,965 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน แมนเนจเม้นท์ จํากดั     
ค่าบริหารจดัการ - - 4,710,000 3,240,000 

     

บริษัท โนโซม ิเอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั     
รายไดจ้ากการขาย 72,550,821 98,001,939 72,550,821 98,001,939 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,470 6,552 1,470 6,552 
รายไดค้่าเช่าเคร่ืองจกัร 240,000 240,000 240,000 240,000 
รายไดอ่ื้น 140 1,000 140 1,000 
ค่านายหนา้ 14,698,643 12,918,819 14,698,643 12,918,819 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท บลูโซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จํากดั     
ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 576,000 - - - 

     

บริษัท เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั     
ค่าท่ีปรึกษา 2,400,000 1,100,000 2,400,000 1,100,000 

     

บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จํากดั     
ซ้ือสินทรัพย ์ 144,953,449 254,497,406 - - 
ซ้ือสินคา้ 93,985,484 12,649,280 - - 
ค่าเช่า 765,606 36,000 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 894,144 270,500 - - 
ตน้ทุนทางการเงิน 9,121 36,484 - - 
ดอกเบ้ียรับ 1,190,959 - - - 
รายไดอ่ื้น 27,800 - - - 

     

บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซ่ิง จํากดั     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,480 156,274 - - 
ตน้ทุนทางการเงิน - 5,446 - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 167,800 - - - 

     

บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 12,215,928 7,976,047 

     

กรรมการ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 19,587,123 19,726,793 18,387,123 17,526,793 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,087,431 15,132,152 10,087,431 15,132,152 

     

ลูกหนีอ้ืน่     
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั 2,534,318 494,581 2, 534,318 494,581 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 4,975,500 4,975,500 - - 
รวม 7,509,818 5,470,081 2,534,318 494,581 

     

ลูกหนีอ้ืน่-เงนิทดรองจ่าย     
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั - - 23,000,000 29,000,000 
บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 1,052,985 1,052,985 - - 
รวม 1,052,985 1,052,985 23,000,000 29,000,000 

     

ลูกหนีอ้ืน่ – เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า สุทธิ     

  บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 21,173,903 21,173,903 - - 
  หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,493,354) (15,493,354) - - 
สุทธิ 5,680,549 5,680,549 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 30,588,800 51,288,422 - - 
สุทธิ 36,269,349 56,968,971 - - 

 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย – บริษทั ชยัวฒันา เอ็กพอร์ต จาํกดั ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีกบัลูกหน้ีของ
บริษทัย่อยในขอ้หาผิดสัญญาไม่ชาํระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ แก่บริษัทย่อยเป็นเงินทั้ งส้ิน 15.49 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
แลว้ทั้ งจาํนวน  โดยศาลไดก้าํหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 และสืบพยานจาํเลยในวนัท่ี 16 
มกราคม พ.ศ. 2562  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดัชาํระเงินจาํนวน 15.49 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าวนับตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 และตอ้งไม่เกิน 1.12 ลา้นบาทแก่บริษทัยอ่ย 
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ต่อมาวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้และ 
คาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีต่อศาลจงัหวดัสระแกว้ โดยเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศาลอุทรณ์ไดพิ้พากษายืนตาม 
ศาลชั้นตน้ 
 

อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดบ้ันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 15.49 ลา้นบาท สุทธิจากยอดคงคา้งเจ้าหน้ีการคา้
จาํนวน 5.68 ลา้นบาท แลว้ในงบการเงิน 
 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 
แก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สุทธิ     
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 28,095,114 39,507,479 
บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั - - 50,046,575 12,188,100 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 15,000,000 - - - 
รวม 15,000,000 - 78,141,689 51,695,579 

     

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

    

เงินตน้ 15,000,000 - 78,021,414 51,088,100 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 120,275 607,479 
รวม 15,000,000 - 78,141,689 51,695,579 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่ 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สุทธิ 

    

บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 179,334,530 135,997,617 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี - - (25,379,514) (33,279,652) 
สุทธิ - - 153,955,016 102,717,965 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 568,175,651 538,797,466 

      รวม - - 722,130,667 641,515,431 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับแก่บริษัท  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบไปดว้ย 

  

  

เงินตน้ - - 675,955,016 625,717,965 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 46,175,651 15,797,466 
รวม - - 722,130,667 641,515,431 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ - เงนิมดัจํา      
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 100,000 100,000 

     

เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 5,680,549 5,680,549 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 4,511,781 1,054,610 - - 
รวม 10,192,330 6,735,159 - - 

     

เจ้าหนีอ้ืน่     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 186,679 254,608 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 36,926,678 36,926,678 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั 137,640 88,454 - - 
รวม 37,064,318 37,015,132 186,679 254,608 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ – ค่านายหน้าค้างจ่าย     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,954,596 3,224,738 5,954,596 3,224,738 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ – เงนิทดรองรับ     

กรรมการ - 771,200 - 771,200 
     

ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย     
กรรมการ - 1,002,495 - 1,002,495 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 4,592,317 4,592,317 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 972,210 - - - 
รวม 5,564,527 4,592,317 - - 

 

สัญญาเช่า - บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
ระยะเวลา 

อตัราค่าเช่าต่อเดอืน 
ล้านบาท 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561 0.05 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.04 

 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

หน้า 41 

สัญญาบริการ - บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาบริหารจดัการดา้นการเงิน ภาษีและการจดัการทรัพยสิ์นใหก้บับริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
ระยะเวลา 

อตัราค่าบริการต่อเดอืน 
ล้านบาท 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 0.15 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.15 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 
 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท พลาทรัพย  ์จาํกัด เป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี และ 
มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
37.50 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 โดยเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดรั้บชาํระเงินใหกู้ด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
30.00 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ไดรั้บชาํระเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
20.00 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จาํกดั เป็น
จาํนวน 14.00 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
16.00 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ – บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ย – บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั เป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.0 ต่อปี มีกาํหนด
ชาํระคืนภายในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัย่อย – บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั เป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.0 ต่อปี มีกาํหนด
ชาํระคืนภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยไดข้ยายระยะเวลาชาํระคืน
เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
74.90 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
โดยงวดสุดทา้ยชาํระเงินส่วนท่ีเหลือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
25.10  ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 โดย 
งวดสุดทา้ยชาํระเงินส่วนท่ีเหลือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
38 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยงวด
สุดทา้ยชาํระเงินส่วนท่ีเหลือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินฉบบัใหม่โดยรวมสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั 
สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จาํกัด ดังกล่าวข้างต้น โดยถือเอายอดเงินต้นค้างชาํระของสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจาํนวน 99.33  
ลา้นบาท เป็นเงินตน้ท่ีให้กู้ยืมของสัญญาฉบับน้ี โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนเร่ิม 
งวดแรกวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยงวดสุดทา้ยชาํระส่วนท่ีเหลือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2568 
 
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวน 
80 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดย
งวดสุดท้ายชําระเงินส่วนท่ีเหลือภายในเดือนกันยายน  พ .ศ. 2567 โดย บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัดได้วาง
หลกัประกนัเป็นแม่พิมพผ์ลิตรถบสั และใบหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยดงักล่าวของผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี  
 

สัญญาบริการ - บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
 

บริษัททําสัญญาเพ่ือรับบริการด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศกับบริษัท ชัยวฒันา กรีน แมเนจเม้นท์ จาํกัด โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 
ระยะเวลา 

อตัราค่าบริการต่อเดอืน 
ล้านบาท 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 0.27 
1 เมษายน พ.ศ. 2562 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 0.30 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.50 
 

สัญญาบริการ - บริษทั เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย – บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดท้าํสัญญาเพ่ือรับบริการท่ีปรึกษาทางการเงินกบับริษทั เดวิกา 
เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 อตัราค่าบริการต่อเดอืน 
 

ระยะเวลา 
บริษัท 

ล้านบาท 
บริษัทย่อย 
ล้านบาท 

1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.10 0.10 
 

สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค – บริษทั บลโูซลาร์ เอน็จีเนียร่ิง จาํกดั 
 

บริษทัย่อย - บริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดท้าํสัญญาเพ่ือรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทั บลูโซลาร์ เอ็นจี
เนียร่ิง จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
ระยะเวลา 

อตัราค่าบริการต่อเดอืน 
ล้านบาท 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 0.05 
 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่กนัตามท่ีกล่าวไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20และ 24  
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10. สินค้าคงเหลอื สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื สุทธิ 
  ยอดยกมา   ยอดยกไป  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

         

สินคา้สาํเร็จรูป 66,894,212 67,077,167 (31,278,255) (7,804,984) - (39,083,239) 27,810,973 35,798,912 
สินคา้ระหวา่งผลิต 277,343,703 369,070,405 (26,919,254) - 12,791,037 (14,128,217) 263,215,486 342,151,151 
วตัถุดิบ 103,326,838 136,556,125 - - - - 103,326,838 136,556,125 
เช้ือเพลิง 8,758,743 8,672,401 - - - - 8,758,743 8,672,401 
สินคา้ระหวา่งทาง 24,663,205 51,581,792 - - - - 24,663,205 51,581,792 

รวม 480,986,701 632,957,890 (58,197,509) (7,804,984) 12,791,037 (53,211,456) 427,775,245 574,760,381 
 

 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื สุทธิ 
  ยอดยกมา   ยอดยกไป  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

         

สินคา้สาํเร็จรูป 66,844,212 67,077,167 (31,278,255) (7,804,984) - (39,083,239) 27,760,973 35,798,912 
สินคา้ระหวา่งผลิต 277,343,703 369,070,405 (26,919,254) - 12,791,037 (14,128,217) 263,215,486 342,151,151 
วตัถุดิบ 103,326,838 136,406,125 - - - - 103,326,838 136,406,125 
สินคา้ระหวา่งทาง 24,663,205 51,581,792 - - - - 24,663,205 51,581,792 

รวม 472,177,958 624,135,489 (58,197,509) (7,804,984) 12,791,037 (53,211,456) 418,966,502 565,937,980 
 

ในปี พ.ศ. 2562 กลบัรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 4.99 ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมอยู่ใน
ตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั (พ.ศ. 2561 : ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
สินคา้คงเหลือ จาํนวน 7.28 ลา้นบาท) 
 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 78,737,999 95,194,699 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,310,940 8,316,653 9,847,856 7,549,270 
อ่ืน ๆ 657,988 603,554 46,690 283,392 
รวม 89,706,927 104,114,906 9,894,546 7,832,662 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม 

  ประเทศ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนถอืหุ้นและสิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทีจ่ัดตั้ง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิตเบาะรถยนต ์ กมัพชูา USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 9,497,430 6,313,502 

 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ประเทศ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนถอืหุ้นและสิทธิออกเสียง เงนิลงทุนราคาทุน 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทีจ่ัดตั้ง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิตเบาะรถยนต ์ กมัพชูา USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 31,083,855 31,083,855 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน*   (24,770,353) (24,770,353) 

 สุทธิ   6,313,502 6,313,502 
 

*ในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากบริษทัร่วม - บริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กมัพูชา) จาํกดั ประสบสภาวะขาดทุนจากการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 25 ของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ของบริษทัร่วมดงักล่าว 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 6,313,502 11,546,574 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,174,305) (127,178) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,358,233 (5,105,894) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 9,497,430 6,313,502 
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ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56,725,540 9,664,376 
สินทรัพยอ่ื์น (ไม่รวมเงินสด) 297,524,809 312,987,672 
หน้ีสินรวม (316,260,631) (297,398,034) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 37,989,718 25,254,014 
   
รายได ้ 367,095,262 277,646,096 
ค่าใชจ่้าย (349,662,333) (298,069,672) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 17,432,929 (20,423,576) 

 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 37,989,718 25,254,014 
สัดส่วนเงินลงทุน 25% 25% 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,497,430 6,313,502 
 
การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมไดใ้ชข้อ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม ดงัต่อไปน้ี 
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

ขอ้มูลทางการเงิน จดัทาํโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วม 
ซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบโดย 
ผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม
แลว้* 

 
*เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไดเ้สร็จส้ินการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัร่วมสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แล้ว โดยงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจาก 
งบการเงินท่ีจัดทาํโดยผูบ้ริหาร บริษัทจึงไม่ไดป้รับปรุงส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่า 
งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีเคยรับรู้ไวใ้นงบการเงินรวม สาํหรับส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ  
 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
        

บริษทัย่อยทางตรง        
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั* ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 80,000,000 80,000,000 100% 100% 80,000,000 80,000,000 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน  จาํกดั ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 400,000,000 400,000,000 100% 100% 399,999,980 399,999,980 

บริษทั สกลุฏซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
ออกแบบและจาํหน่าย 
ยานพาหนะ 200,000,000 100,500,000 50.01% 50.01% 100,020,000 50,260,050 

    580,019,980 530,260,030 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน*    (3,898,872) (23,898,872) 
   สุทธิ     576,121,108 506,361,158 

 

 

*บริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย – บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 20 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะบริษทัสาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

เงินลงทุนในบริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 
 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี  19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 199  
ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 200 ลา้นบาท โดยชาํระแลว้หุ้นละ 50 บาท
สาํหรับหุน้สามญั จาํนวน 1,990,000 หุน้ จากมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 99.50 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยได้
เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติม จาํนวน 1,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 99.50 ลา้นบาท  

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทไดเ้สร็จส้ินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ โดยมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสําคญั กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดป้รับปรุงประมาณการท่ีเคย
รับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
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มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีเขา้ลงทุน เป็นดงัน้ี 
 

  (หน่วย:บาท) 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,280,157 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  628,600 
สินคา้คงเหลือ  3,377,944 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  240,317 
ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง  72,087,806 
รวมสินทรัพย ์  80,614,824 
   

เจา้หน้ีอ่ืน  80,007,375 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  17,544 
รวมหน้ีสิน  80,024,919 
   

ทุนชาํระแลว้  1,000,000 
ขาดทุนสะสม  (410,095) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้   589,905 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  80,614,824 

 

เงินลงทุนในบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
        

บริษทัย่อยทางอ้อม        
บริษทั ชยัวฒันา กรีน  
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษาดา้นการ
บริหารจดัการโครงการพลงังานทดแทน 

1,000,000 1,000,000 100% 100% 999,980 999,980 

บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 
จาํกดั 

คดัแยกและจดัการขยะเพ่ือเป็นเช้ือเพลิง
จาํหน่ายใหก้บัโรงไฟฟ้า 

- 1,000,000 - 75% - 
 

750,090 
 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั  ผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ 13,250,000 13,250,000 75% 75% 9,938,693 9,938,693 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ส่งออกช้ินไมส้ับ 10,000,000 10,000,000 80% 80% 9,599,880 9,599,880 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 300,000,000 300,000,000 100% 100% 369,999,800 369,999,800 
บริษทั บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 120,000,000 120,000,000 49% 49% 58,800,000 58,800,000 
   รวม     449,338,353 450,088,443 

 

เงินลงทุนในบริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  
 

บริษทัยอ่ยไดน้าํใบหุน้ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัวงสินเช่ือระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 24) 
 

เงินลงทุนในบริษทั  บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
 

บริษทัยอ่ยไดน้าํใบหุน้ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัวงสินเช่ือระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 24) 
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เงินลงทุนในบริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั  
 

เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยทางออ้ม - บริษัท เวสท์ แมนเนจเม้นท์ 1 จาํกัด ได้ชาํระบัญชีแลว้เสร็จ โดย ณ วนั
ดงักล่าวบริษทัมีหน้ีสินสูงกวา่สินทรัพย ์เป็นจาํนวนเงิน 0.84 ลา้นบาท ทาํให ้บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไม่ไดรั้บเงินคืนทุนใน
บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว ณ วนัท่ีชาํระบญัชี 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินของ
บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

 ร้อยละของสินทรัพย์ ร้อยละของรายได้  
 ทีร่วมอยู่ในสินทรัพย์รวม ทีร่วมอยู่ ในรายได้รวม 

ช่ือบริษัท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 3.00 3.01 1.71 0.61 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 41.18 41.49 17.34 12.29 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 12.65 8.94 5.93 1.10 
 

โดยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (ร้อยละ) (หน่วย : บาท) 

 
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิใน
การออกเสียงของส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
จัดสรรสําหรับส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมสะสม 
ช่ือบริษัท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

       

บริษทัย่อยทางตรง       
บริษทั ชยัวฒันา ทริม จาํกดั - - - (2,527,962) - - 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 49.99 49.99 (14,805,072) (11,293,431) 73,676,490 38,741,512 

       

บริษทัย่อยทางอ้อม       
บริษทั เวสท ์แมนเนจเมน้ท ์1 จาํกดั - 25.00 - - - - 
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 25.00 25.00 - (562,548) - - 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 20.00 20.00 - - - - 
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 51.00 51.00 3,793,856 2,797,950 68,886,164 65,092,308 
   รวม   (11,011,216) (11,585,991) 142,562,654 103,833,820 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วันที ่31 ธันวาคม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,253 24,708 11,712 8,832 
สินทรัพยห์มุนเวียน  73,716 76,638 16,649 19,517 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 391,483 252,382 313,773 324,331 
หน้ีสินหมุนเวยีน   (173,599) (154,884) (24,050) (65,691) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (164,061) (120,936) (183,013) (159,357) 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั (74,116) (39,166) (66,185) (62,540) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (73,676) (38,742) (68,886) (65,092) 

     
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่แบบย่อ     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      
รายไดร้วม 121,260 22,360 41,959 41,225 
ค่าใชจ่้ายรวม (150,876) (45,303) (34,520) (35,739) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี (29,616) (22,943) 7,439 5,486 

     
ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (14,811) (11,093) 3,645 2,688 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (14,805) (11,850) 3,794 2,798 

     
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (27,647) (23,262) 21,020 (21,291) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (160,103) (257,185) (110) 105 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 183,295 302,756 (18,030) 28,374 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (4,455) 22,309 2,880 7,188 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ สุทธิ 
 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
        

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 6,000,000 2.27% 2.27% 390,000 390,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสัตว ์จาํกดั คา้หนงัสัตว ์ 27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 
บริษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนงั 

ก.ม.30 จาํกดั 
 
การจดัการนํ้าเสีย 

 
64,009,600 

 
64,009,600 

 
1.20% 

 
1.20% 771,200 771,200 

บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั ผลิตไฟฟ้า 176,000,000 176,000,000 9.09% 9.09% 16,000,000 16,000,000 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ 

จาํกดั 
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
1,050,000,000 

 
1,050,000,000 

 
5.00% 

 
5.00% 122,500,000 122,500,000 

รวม      140,561,200 140,561,200 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยของเงินลงทุน     (4,650,000) (4,650,000) 

สุทธิ      135,911,200 135,911,200 
 
 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
        

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 6,000,000 1.67% 1.67% 300,000 300,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสัตว ์จาํกดั คา้หนงัสัตว ์ 27,000,000 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 
บริษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนงั 

ก.ม.30 จาํกดั 
 
การจดัการนํ้าเสีย 

 
64,009,600 

 
64,009,600 

 
1.20% 

 
1.20% 771,200 771,200 

รวม      1,971,200 1,971,200 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยของเงินลงทุน     (650,000) (650,000) 

สุทธิ      1,321,200 1,321,200 
 

 
 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
ส่วนปรับปรุง

ทีด่นิ อาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์และ

เครื่องมอืเครื่องใช้ 
เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 416,309,421 94,640,099 533,440,395 1,502,688,465 109,014,574 39,789,934 60,220,838 159,064,042 2,915,167,768 
มูลค่ายตุิธรรม 280,678,308 - - - - - - - 280,678,308 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,047,491) (275,209,259) (269,294,312) (84,457,324) (23,985,192) (29,324,478) - (685,318,056) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 696,987,729 91,592,608 258,231,136 1,233,394,153 24,557,250 15,804,742 30,896,360 159,064,042 2,510,528,020 

          

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562         

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 696,987,729 91,592,608 258,231,136 1,233,394,153 24,557,250 15,804,742 30,896,360 159,064,042 2,510,528,020 
ซื้อสินทรัพย ์ - 184,850 27,637 62,424,011 2,481,677 1,115,077 12,845,249 166,805,193 245,883,694 
ส่วนเกินราคาประเมินที่ดิน 1,935,915 - - - - - - - 1,935,915 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ  - - - (51,578,892) (212,572) (25,613) (196,166) - (52,013,243) 
ตดัจาํหน่าย สุทธิ - - - (9,514,783) - (23,167) - - (9,537,950) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - 1,500,000 4,933,945 33,854,929 399,155 483,000 - (41,171,029) - 
ค่าเสื่อมราคา  - (5,603,107) (9,857,129) (85,987,803) (4,802,049) (3,061,877) (4,735,141) - (114,047,106) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 698,923,644 87,674,351 253,335,589 1,182,591,615 22,423,461 14,292,162 38,810,302 284,698,206 2,582,749,330 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 416,309,421 96,324,949 538,401,977 1,492,891,629 110,235,474 40,593,998 64,200,288 284,698,206 3,043,655,942 
มูลค่ายตุิธรรม 282,614,223 - - - - - - - 282,614,223 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (8,650,598) (285,066,388) (310,300,014) (87,812,013) (26,301,836) (25,389,986) - (743,520,835) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 698,923,644 87,674,351 253,335,589 1,182,591,615 22,423,461 14,292,162 38,810,302 284,698,206 2,582,749,330 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 

ทีด่นิ อาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์และ

เครื่องมอืเครื่องใช้ 
เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561         

ราคาทุน 234,963,422 309,189,280 502,660,281 107,023,304 35,607,403 47,101,376 11,806,282 1,248,351,348 
มูลค่ายตุิธรรม 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (228,832,697) (224,814,190) (84,160,618) (22,598,782) (28,713,494) - (589,119,781) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 502,479,900 80,356,583 277,846,091 22,862,686 13,008,621 18,387,882 11,806,282 926,748,045 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562         

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 502,479,900 80,356,583 277,846,091 22,862,686 13,008,621 18,387,882 11,806,282 926,748,045 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 61,224,063 2,450,827 1,060,771 5,065,450 27,491,744 97,292,855 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ - - (51,578,892) (207,414) (3) (196,166) - (51,982,475) 
ตดัจาํหน่าย สุทธิ - - (9,514,783) - (23,167) - - (9,537,950) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - 4,933,945 31,647,429 399,155 483,000 - (37,463,529) - 
ค่าเสื่อมราคา - (5,058,181) (34,881,686) (4,459,179) (2,334,453) (3,507,162) - (50,240,661) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 502,479,900 80,232,347 274,742,222 21,046,075 12,194,769 19,750,004 1,834,497 912,279,814 
         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562         
ราคาทุน 234,963,422 314,123,225 489,455,996 108,226,242 36,417,361 43,301,026 1,834,497 1,228,321,769 
มูลค่ายตุิธรรม 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (233,890,878) (214,713,774) (87,180,167) (24,222,592) (23,551,022) - (583,558,433) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 502,479,900 80,232,347 274,742,222 21,046,075 12,194,769 19,750,004 1,834,497 912,279,814 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชี จาํนวน 1,628.47 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2561 : จาํนวน 1,625.48 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษทัราคาตามบญัชี จาํนวน 387.33 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 
จาํนวน 361.87 ลา้นบาท) นาํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 20 และขอ้ 24 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาทุน 456.44 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 488.78 ลา้นบาท)  
ในงบการเงินรวม และราคาทุน 422.02 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 455.02 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษัทได ้
ตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ราคาทุน 214.64 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 
100.03 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 189.64 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 77.03 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษทั  
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดว้า่จา้งบริษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัประเมินราคาสินทรัพยอิ์สระทาํการประเมินราคาท่ีดินใหม่ ซ่ึงบริษทัประเมินราคาไดใ้ชว้ิธีการประเมิน
ราคาแบบวธีิเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)  

 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ มดีงันี ้

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนเกินทุนจากการ  ผลของภาษีเงินได ้   
 ตีราคาสินทรัพย ์  รอตดับญัชี  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 280,678,308  (56,135,661)  224,542,647 
เพ่ิมระหวา่งปี 1,935,915  (387,184)  1,548,731 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 282,614,223  (56,522,845)  226,091,378 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ส่วนเกินทุนจากการ  ผลของภาษีเงินได ้   
 ตีราคาสินทรัพย ์  รอตดับญัชี  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 267,516,478  (53,503,295)  214,013,183 
เพ่ิมระหวา่งปี -  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 267,516,478  (53,503,295)  214,013,183 
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16. ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานจาํนวนเงิน 43.22 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 
จาํนวนเงิน 43.22 ลา้นบาท) บริษทัยอ่ยทางออ้ม- บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดน้าํท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานเป็น
หลกัประกนัสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 และ 24 
 

17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ระหว่างตดิตั้ง รวม 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 3,099,250 11,134,591 14,233,841 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (697,780) - (697,780) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 2,401,470 11,134,591 13,536,061 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 2,401,470 11,134,591 13,536,061 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 33,500 33,500 
โอนเขา้(โอนออก) 11,168,091 (11,168,091) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,458,125) - (1,458,125) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 12,111,436 - 12,111,436 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 14,267,341 - 14,267,341 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,155,905) - (2,155,905) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 12,111,436 - 12,111,436 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ระหว่างตดิตั้ง รวม 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 3,028,250 11,134,591 14,162,841 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (668,083) - (668,083) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 2,360,167 11,134,591 13,494,758 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 2,360,167 11,134,591 13,494,758 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 33,500 33,500 
โอนเขา้(โอนออก) 11,168,091 (11,168,091) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,442,703) - (1,442,703) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 12,085,555 - 12,085,555 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 14,196,341 - 14,196,341 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,110,786) - (2,110,786) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 12,085,555 - 12,085,555 
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18. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน 67,112,870 - 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,076,773) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 64,036,097 - 

   

สําหรับส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 64,036,097 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (4,474,191) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 59,561,906 - 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 67,112,870 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (7,550,964) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 59,561,906 - 

 

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 548,721 3,182,998 - 994,413 
เงินมดัจาํ 3,705,250 3,649,530 257,350 351,630 
อ่ืน ๆ 439,874 439,874 - - 

รวม 4,693,845 7,272,402 257,350 1,346,043 
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20. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 9,925,754 - 9,925,754 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
-  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 129,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 
-  ทรัสตรี์ซีท  81,010,975 135,382,707 81,010,975 135,382,707 

          -  เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - 32,000,000 - - 
- เงินกูย้มืระยะสั้นตามสัญญาขายลดหน้ี 

(หมายเหตุ 8) 101,186,144 113,710,659 101,186,144 113,710,659 
รวม 311,197,119 391,019,120 262,197,119 339,019,120 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีรายละเอียดเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 

งบการเงนิรวม 
 (หน่วย : ล้านบาท)   
 วงเงนิ ใช้ไป   

ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชําระ 
       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 81.00 75.00 - 9.92 ร้อยละ 7.28-7.38  ต่อปี 
(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

     
 

 
ตัว๋แลกเงิน 80.00 80.00 - - ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี 

(ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี) 
ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 3 เดือน   
นบัจากวนัที่ในตัว๋แลกเงิน 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

660.00 620.00 

129.00 100.00 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(ร้อยละ 5.65 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที่ในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

   
 

 
เงินกูย้มืระยะสั้น-ทรัสตร์ีซีท 

81.01 135.38 
ร้อยละ 4.07 - 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 3.03-4.87 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน  
นบัจากวนัที่ไดร้ับเงินกู ้

       
เงินกูย้มืระยะสั้นอื่น 65.00 32.00 - 32.00 ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายในวนัที่ 20 

มีนาคม พ.ศ. 2562 
       

เงินกูย้มืตามสัญญาขาย 
ลดหนี้กบัสถาบนัการเงิน* 

360.00 360.00 101.19 113.71 MRR - 2.125% ต่อปี --- 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 (หน่วย : ล้านบาท)   

 วงเงนิ ใช้ไป   
ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชําระ 

   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60.00 65.00 - 9.92 ร้อยละ 7.28-7.38   ต่อปี 

(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 
ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

       
ตัว๋แลกเงิน 80.00 80.00 - - ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี 

(ร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี) 
ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 3 เดือน   
นบัจากวนัที่ในตัว๋แลกเงิน 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

620.00 620.00 

80.00 80.00 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(ร้อยละ 5.65 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที่ในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

     
เงินกูย้มืระยะสั้น-ทรัสตร์ีซีท 

81.01 135.38 
ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 3.03-4.87 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน   
นบัจากวนัที่ไดร้ับเงินกู ้

       
เงินกูย้มืตามสัญญาขาย 
ลดหนี้กบัสถาบนัการเงิน* 

360.00 360.00 101.19 113.71 MRR - 2.125% ต่อปี --- 

 
*เงินกูย้มืตามสัญญาขายโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การคา้ บริษทัไดท้าํการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนี้การคา้ซึ่งเป็น “แบบมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย” กบัทางบริษทัไดใ้หแ้ก่ธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
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หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน
ของบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และ 16 บวกด้วยผลประโยชน์จากการประกันอัคคีภัย
ทรัพยสิ์นดงักล่าว เงินฝากประจาํตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และกรรมการบริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยร่วมกนัคํ้าประกนั รวมทั้งหา้มนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ 

 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 10,192,330 6,735,159 - - 
บริษทัอ่ืน 193,121,364 232,258,029 188,880,726 225,132,309 
รวม 203,313,694 238,993,188 188,880,726 225,132,309 
เจ้าหนีอ้ืน่     
บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 37,064,318 37,015,132 186,679 254,608 
บริษทัอ่ืน 26,299,481 36,878,943 25,743,003 35,484,196 
ค่านายหนา้คา้งจ่ายบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 5,954,596 3,224,738 5,954,596 3,224,738 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,115,057 6,244,235 3,115,057 6,209,235 
เงินทดรองรับ-บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 9) - 771,200 - 771,200 
เงินทดรองรับ - บริษทัอ่ืน 43,378 40,000 - - 
เงินเดือนคา้งจ่าย 6,173,033 11,851,826 4,719,468 11,083,349 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 (หมายเหตุ 9) 5,564,527 4,592,317 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย – บริษทัอ่ืน 15,534,243 16,675,531 5,845,089 8,085,550 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย (หมายเหตุ 9) - 1,002,495 - 1,002,495 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,052,255 54,231,346 2,352,255 24,626,347 
เงินมดัจาํรับล่วงหนา้อ่ืน - 7,156 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,050,644 6,255,975 5,443,600 5,371,937 
รวม 111,851,532 178,790,894 53,359,747 96,113,655 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 315,165,226 417,784,082 242,240,473 321,245,964 
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22. หุ้นกู้ 
 

รายละเอียดหุน้กู ้สุทธิ มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

หุน้กู ้ 631,400,000 631,400,000 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (631,400,000) - 
   สุทธิ - 631,400,000 

 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั  
ในมูลค่าเสนอขายรวม 337.1 ลา้นบาท (หุน้กู ้337,100 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 5.75 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั  
ในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ลา้นบาท (หุ้นกู ้294,300 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 5.80 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 
ภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสําคญับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน
หน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นตน้  
 

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 161,666,640 137,780,028 141,980,342 109,431,758 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (7,463,713) (12,110,548) (5,789,225) (8,762,279) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 154,202,927 125,669,480 136,191,117 100,669,479 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (48,965,153) (33,301,518) (39,515,730) (26,313,329) 
   สุทธิ 105,237,774 92,367,962 96,675,387 74,356,150 
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รายละเอียดหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ไม่เกิน 1 ปี 48,965,153 33,301,518 39,515,730 26,313,329 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 105,237,774 92,367,962 96,675,387 74,356,150 
   รวม 154,202,927 125,669,480 136,191,117 100,669,479 
 

24. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

วงเงนิสินเช่ือเงินกู้ยมืระยะยาว     
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 58,033,575 89,466,558 58,033,575 89,466,558 
วงเงิน 200.00 ลา้นบาท 160,270,000 178,390,000 - - 
วงเงิน 500.00 ลา้นบาท 406,600,000 466,600,000 - - 
วงเงิน 57.15 ลา้นบาท 45,566,000 54,254,000 - - 

รวม 670,469,575 788,710,558 58,033,575 89,466,558 
หกั ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (5,302,015) (6,109,415) - - 

เงินกูย้มืระยะยาว 665,167,560 782,601,143 58,033,575 89,466,558 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (123,372,337) (119,152,745) (34,564,337) (32,344,745) 

สุทธิ 541,795,223 663,448,398 23,469,238 57,121,813 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 782,601,143 89,466,558 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,200,000 1,200,000 
จ่ายชาํระระหวา่งปี (119,440,983) (32,632,983) 
ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 807,400 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 665,167,560 58,033,575 
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รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 วงเงนิ 
ยอดคงเหลอื  
พ.ศ. 2562 

ยอดคงเหลอื  
พ.ศ. 2561  

วงเงนิ (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) เงือ่นไขการชําระ 
     
1 100,000 

 
58,034 89,466 

 
เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลง ทาํสัญญา
เงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR-2.75 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 7.025 ต่อปี โดย 
มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน ๆ  ละอยา่งนอ้ย 2.97 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 36 งวด 
 

2 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

160,270 
 
 
 

178,390 
 
 
 
 

เม่ือวนัท่ี  16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลง 
ทาํสญัญาเงินกูร้ะยาว โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

งวดที ่ บาท 
1 – 131 1,510,000 ต่อเดือน 
132 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 
  

โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 

งวดที ่ ร้อยละต่อปี 
1 – 24 MLR ลบร้อยละ 0.75 
25 – 60 MLR ลบร้อยละ 0.50 
61 เป็นตน้ไป MLR 
   

3 500,000 406,600 466,600 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํ
สัญญาเงินกูร้ะยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา THBFIX 6 บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี  โดยมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที ่ บาท 
1 – 2 16,700,000 ต่อไตรมาส 
3 – 6 15,000,000 ต่อไตรมาส 
7 – 14 15,500,000 ต่อไตรมาส 
15 – 18 16,500,000 ต่อไตรมาส 
19 – 30  16,700,000 ต่อไตรมาส 
31 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 
  

 

4 57,150 45,566 54,254 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํ
สญัญาเงินกูร้ะยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR  ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตร
มาส ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที ่ บาท 
1 – 78 724,000 ต่อไตรมาส 
79 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 
  

 

  670,470 788,710  
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรักษาระดบัอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล การก่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 
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หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

เงินฝากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 หุ้นสามัญของบริษัทย่อยตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 13 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ยและท่ีดินท่ีไม่ไดด้าํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และ 16 รวมทั้งบริษทัและกรรมการของบริษทัร่วมกนัคํ้าประกนั  
 

25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,671,022 2,035,539 1,042,615 1,191,329 
เจา้หน้ีสรรพากร 4,289,346 5,050,397 3,828,779 4,920,935 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,859,046 1,851,364 - - 
อ่ืน ๆ  7,656,222 7,985,944 6,742,341 6,366,406 

รวม 15,475,636 16,923,244 11,613,735 12,478,670 
 

26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 29,484,068 28,100,608 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 7,444,951 2,527,861 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 553,354 683,207 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 11,717,848 - 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (7,507,024) (1,827,608) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 41,693,197 29,484,068 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (9,449,773) (153,202) 
สุทธิ  32,243,424 29,330,866 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 26,258,019 25,318,010 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 9,796,568 2,144,495 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 529,992 623,122 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 11,741,257 - 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (7,507,024) (1,827,608) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 40,818,812 26,258,019 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงกาํหนดใน 1 ปี (9,449,773) (153,202) 

สุทธิ 31,369,039 26,104,817 
 

รายการเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 7,444,951 2,527,861 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 553,354 683,207 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 11,717,848 - 
รวม 19,716,153 3,211,068 

  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 9,796,568 2,144,495 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 529,992 623,122 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 11,741,257 - 
รวม 22,067,817 2,767,617 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 

 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   1.47%-1.80% 1.51% 2.19%-3.13% 2.65% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.26%-3.32% 2.70% 2.20% 1.75% 
อตัราการลาออก 0%-42% 0%-52% 0%-42% 0%-56% 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   1.47% 1.51% 2.19% 2.65% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.32% 2.70% 2.20% 1.75% 
อตัราการลาออก 0%-38% 0%-52% 0%-42% 0%-56% 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่าํหนดไว้ 

  
การเปลีย่นแปลง 

การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ 2562 2561 2562 2561 
      

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.81% ลดลง 2.58% เพิ่มข้ึน 2.98% เพิ่มข้ึน 2.71% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพิ่มข้ึน 2.90% เพิ่มข้ึน 3.20% ลดลง 2.78% ลดลง 3.20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 3.04% ลดลง 3.54% เพิ่มข้ึน 3.20% เพิ่มข้ึน 3.50% 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่าํหนดไว้ 

  
การเปลีย่นแปลง 

การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ 2562 2561 2562 2561 
      
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.77% ลดลง 2.56% เพิ่มข้ึน 2.92% เพิ่มข้ึน 2.68% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพิ่มข้ึน 2.86% เพิ่มข้ึน 3.15% ลดลง 2.74% ลดลง 3.02% 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.98% ลดลง 3.38% เพิ่มข้ึน 3.14% เพิ่มข้ึน 3.54% 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติั
สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานหลกัไดใ้ช ้
วิธีเดียวกนักบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จ
บาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป
ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 5.62 ลา้นบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ บริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในปี พ.ศ. 2562 

 

27. รายได้อืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 2,039,737 3,000,000 3,839,737 4,800,000 
ดอกเบ้ียรับ 1,432,657 302,484 52,298,295 49,992,844 
รายไดจ้ากการผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ - 21,908,994 - 21,908,994 
เงินปันผลรับ 66,400 1,707,800 55,600 80,000 
รายไดค้่าเช่า 5,211,383 5,902,552 5,211,383 5,435,262 
อ่ืน ๆ  29,117,970 27,949,964 27,560,377 27,429,104 
รวม 37,868,147 60,771,794 88,965,392 109,646,204 

 

28.  ทุนเรือนหุ้น 
 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิมทุนจดทะเบียน 819,047,963 บาท (จาํนวนหุ้น 819,047,963 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 619,047,963 
บาท (จาํนวนหุ้น 619,047,963 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน 
619,047,963 บาท (จาํนวนหุ้น 619,047,963 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 749,735,866 บาท (จาํนวนหุ้น 
749,735,866 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (CWT-W4) 
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เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั จาํนวน 11,055,165 หุ้น ในราคา  
3 บาทต่อหุ้น บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้น จาํนวน 33.16 ลา้นบาท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทัจากหุ้นสามญั
จาํนวน 619,047,963 หุ้น เป็น 630,103,128 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวไดรั้บชาํระเต็ม
มูลค่าแลว้และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 119.64 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 749.74 ลา้นบาท (จาํนวน 749,735,866 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 630.10 ลา้นบาท (จาํนวน 630,103,128 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 61.91 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630.10 ลา้นบาท (จาํนวน 630,103,128 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 692.01 ลา้นบาท (จาํนวน 692,007,924 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับ
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบอาํนาจทัว่ไป ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน พ.ศ. 2562 
 

29. เงนิปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.0329 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 20.36 ลา้นบาท โดย
บริษทัไดใ้หจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0329 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 20.73 ลา้นบาท โดย
บริษทัไดใ้หจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

30. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว ้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า 
ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็น     
เงินปันผลได ้ 
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31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปีคูณดว้ยอตัราภาษี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ภาษีเงนิได้ปีปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 32,538,091 33,310,511 29,367,352 32,018,578 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและกลบัรายการ - - - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงในงบกาํไรขาดทุน 32,538,091 33,310,511 29,367,352 32,018,578 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ และไม่ไดน้ําไปรวมในการคาํนวณ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ือรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจาํนวน 91.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 60.64  
ลา้นบาท) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่จะไม่มีกาํไรท่ีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต  
 

32. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

บริษทัคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561โดยการหารกาํไรสุทธิ
สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดงัน้ี 
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 กาํไรสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น กาํไรต่อหุ้นสําหรับปี 
 
 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามญัถัวเฉลีย่
ถ่วงนํา้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 105,261,963 629,647,709 629,647,709 0.17 0.19 

 
 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 กาํไรสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น กาํไรต่อหุ้นสําหรับปี 
 งบการเงนิ

รวม 
งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามญัถัวเฉลีย่
ถ่วงนํา้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 74,161,700 95,430,657 619,047,963 0.12 0.15 
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33. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล 
การดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือกรรมการผูมี้อาํนาจ 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
และบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 6 ส่วนงาน คือ ฟอกหนงั ผลิตเบาะรถยนต ์ผลิตของเล่นสุนขั ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มพลงังาน และกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 
 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน  กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั 
ท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทับริหารงานดา้นการจดัหาเงิน 
กิจกรรมบริหารและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่มบริษทั ดงันั้น จึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงันี้  
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุนัข เฟอร์นิเจอร์ 
กลุ่มพลงังาน 
จาํหน่ายไฟฟ้า 

เรือและรถโดยสาร 
ขนาดเลก็ รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
               
รายไดจ้ากการขายและบริการ               

- จงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้ – เมื่อปฏิบตัิตามภาระ
ตอ้งปฏิบตัิเสร็จสิ้น 177,284 181,042 1,194,836 1,346,792 146,608 105,570 27,753 53,969 343,698 247,425 119,200 20,894 2,009,379 1,955,692 

ตน้ทุนขายและบริการ (112,199) (159,925) (993,157) (1,109,096) (116,472) (112,582) (24,272) (44,126) (218,594) (164,076) (102,899) (17,707) (1,567,593) (1,607,512) 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 65,085 21,117 201,679 237,696 30,136 (7,012) 3,481 9,843 125,104 83,349 16,301 3,187 441,786 348,180 

กาํไร จากอตัราแลกเปลี่ยน 17,916 5,586 

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (151) 593 

รายไดอ้ื่น 37,868 60,772 

กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย - 32,025 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (69,342) (65,009) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (174,984) (162,335) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (19,587) (19,727) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (9,538) - 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษทัร่วม 4,358 (5,106) 

ตน้ทุนทางการเงิน (101,537) (99,093) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 126,789 95,886 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (32,538) (33,310) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 94,251 62,576 
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34. ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

34.1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือผลิต
พลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้ าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตามบตัรส่งเสริม
การลงทุนเลขท่ี 59-1341-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

34.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั  ไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือผลิตไฟฟ้า
จากช้ือเพลิงชีวมวล หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-0697-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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35. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

35.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล 
การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบั
ธนาคาร เงินใหกู้ย้มืและกูย้มืกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หุน้กู ้และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันั้นความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษทัไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีป้องกนัความเส่ียงสําหรับสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว ดงันั้น มูลค่า
ยติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียน้ีจึงไม่รับรู้ในงบการเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียคาํนวณดว้ยขอ้มูลระดบั 2 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสามารถ
แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
บาท บาท 

สินทรัพย์  
 

   
ตราสารอนุพนัธ์ทีใ่ช้สําหรับป้องกนัความเส่ียง   
   สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 31,181,205 - 
สินทรัพย์รวม 31,181,205 - 
   
หนีสิ้น   
   
ตราสารอนุพนัธ์ทีใ่ช้สําหรับป้องกนัความเส่ียง   
   สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 36,271,666 - 
หนีสิ้นรวม 36,271,666 - 
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35.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลกูหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และ
ภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ  
 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

     

ดอลล่าร์สหรัฐ 339,230 2,543,753 241,997 7,582,451 
ยโูร 19,903 75,559 - - 
 

35.3 ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี ฝ่ายบริหารเช่ือวา่มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง
คือมูลค่าตามบญัชีของลกูหน้ีการคา้หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    
 

35.4 มูลค่ายุตธิรรม 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หุ้นกู ้ เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 
 

36. ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ
สินทรัพยแ์ละบริการ ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

สัญญาเช่าโรงงานและเคร่ืองจักร     
ภายใน 1 ปี 2,448,516 1,257,516 2,448,516 1,257,516 
ภายใน 1-3 ปี 2,637,623 59,000 2,637,623 59,000 
รวม 5,086,139 1,316,516 5,086,139 1,316,516 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

สัญญาซ้ือสินค้า     
ภายใน 1 ปี 43,837,855 - 8,330,666 - 

     

สัญญาบริการ     
ภายใน 1 ปี 33,744,940 32,226,204 1,655,000 1,359,000 
ภายใน 1-3 ปี 61,858,928 63,499,908 - - 
ภายใน 3-5 ปี 7,100,001 35,500,005 - - 
รวม 102,703,869 131,226,117 1,655,000 1,359,000 

 

37. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

หนงัสือคํ้าประกนั (ลา้นบาท) 4.17 3.70 3.70 3.70 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ลา้นบาท) 1.45 1.59 1.45 1.59 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐฯ) - - - - 
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ลา้นบาท) 918.86 771.51 817.86 751.51 

 
38. สัญญาทีสํ่าคญั 

 

38.1 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวนัท่ี 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จาํนวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน 
นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า คือ วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังท่ี 6/2560 ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบใหเ้ล่ือนวนั SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดในสัญญา โดย
มีกาํหนดวนั SCOD ใหม่เป็นวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยดงักล่าว 
มีรายไดข้ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
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38.2 บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นบัสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. 
สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินกบั 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณรับซ้ือพลงัไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) คือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสท่ี 1/2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
 

โดยภายใตห้นงัสือสัญญาแต่งตั้งผูส้นบัสนุนดงักล่าวมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบติัตามสัญญาบริหาร
โครงการใหแ้ก่ผูแ้ต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในสัญญาในอตัราร้อยละ 10 ของรายได ้(ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) 
 

38.3 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั สกุลฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาความร่วมมือผลิตและ
จาํหน่ายรถโดยสารขนาดเล็กกบับริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีขอบเขตของการร่วมมือในการ
ส่งเสริมการผลิตรถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน 20 ท่ีนั่ง ให้เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยัต่อผูด้ว้ยสารท่ีผ่าน 
การรับรองและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และบริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จาํกัด ตกลงอนุญาตให้บริษัทย่อยดังกล่าวผลิตตัวถังรถโดยสารรุ่นท่ีได้ตกลงกันเพ่ือจาํหน่ายเป็น 
รถโดยสารขนาดเลก็ใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

39. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 298,288,717 278,935,668 276,531,393 273,954,014 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 114,217,642 88,986,372 50,395,774 42,243,808 
ค่าเช่าจ่าย 3,269,198 3,559,000 2,494,975 4,399,000 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและอ่ืน ๆ  20,238,690 17,335,433 16,097,300 16,011,616 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 
และสินคา้ระหวา่งผลิต (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 122,053,043 (9,788,200) 122,139,384 (9,788,200) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 765,769,917 1,178,472,470 765,769,917 1,063,133,018 
 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

หน้า 78 

40. การจัดประเภทรายการบัญชี  
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการทางบญัชีในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 การจัดประเภทรายการใหม่ ตามทีเ่คยรายงานไว้ 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะบริษัท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ 

บริษัท 
     
งบแสดงฐานะการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,475,618 - 63,881,930 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนัระยะสั้น 9,254,511 - 5,848,199 - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 16,102,047 - 15,799,163 - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16,923,244 33,025,291 12,478,670 28,277,833 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,955,692,069 1,666,219,905 1,947,137,971 1,678,818,430 
รายไดอ่ื้น 60,771,794 109,646,204 37,599,623 86,474,033 
ตน้ทุนในการขายและบริการ (1,607,512,185) (1,404,810,760) (1,586,359,562) (1,404,810,760) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (162,334,789) (114,446,064) (151,761,143) (103,872,418) 
งบกระแสเงินสด     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (25,584,895) - (22,178,583) - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (4,605,955) - (1,199,643) - 
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41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

41.1 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จาํกดั เป็น
จาํนวน 50.00 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 8.5 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 

41.2 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของ บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 16 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยนั้น บริษทั
ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือวา่ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยมีทุนจดเบียน 1,000,000 บาท และบริษทัถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน 100%  

41.3 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทัย่อย-บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดัไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเพ่ือเช่าซ้ือกลบัคืน
สาํหรับแม่พิมพผ์ลิตรถมินิบสัเป็นจาํนวน 75.82 ลา้นบาท 
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