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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
 
 
 
 
 

ความเห็นอย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงินรวม 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม  
งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงินรวม 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย จาํนวน 10.53 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งผลกาํไรของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 0.15 ลา้นบาท และ จาํนวน 0.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวไม่
สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การตรวจสอบไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อีกทั้งบริษทัร่วมไม่อยูใ่นอาํนาจการควบคุมของ
ฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทั ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินของขา้พเจา้  
 



 

    

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขา้พเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของขา้พเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมา 
เพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 6.31 ล้านบาท (สุทธิจาก 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า จาํนวน 24.77 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของสินทรัพยร์วม และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 
681.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.12 ของสินทรัพยร์วม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม สถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นขอ้บ่งช้ี
ของการด้อยค่าของเงินลงทุน  บริษัทจึงมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยผลทดสอบผู้บริหารเช่ือมั่นว่า  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนบนัทึกไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้  
 
เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกับการดอ้ยค่าของเงินลงทุนข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันํามาใช ้
ในการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ดงันั้นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
บริษทัยอ่ยและค่าเผื่อการดอ้ยค่าวา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุน การดอ้ยค่าและ
รายละเอียดสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 4.6 และขอ้ 4.21 
ตามลาํดบั 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทันํามาใช้ในประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุนดงักล่าว 
 



 

    

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 บริษทัมีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 432.74 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจาํนวน 418.21 ลา้นบาท ใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และ
สินคา้ท่ีคา้งนาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ โดยเขา้ร่วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน วิเคราะห์ปริมาณ
สินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวน
เงินสุทธิท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ และพิจารณาความเพียงพอของ 
การตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัการชาํระหน้ีหุน้กู ้
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และขอ้ 23 กลุ่มบริษทัมีส่วนของหุ้นกูท่ี้จะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จาํนวน 235.97 ลา้นบาท และ 276.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงเป็นส่วน
ของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขณะน้ีกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการจดัหาวงเงินกูใ้หม่เพ่ือ
ชาํระหน้ีหุน้กูเ้ดิม ทั้งน้ีความสามารถในการชาํระหน้ีหุน้กูเ้ดิมท่ีจะครบกาํหนดน้ีข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จในการจดัหาแหล่งเงินกูใ้หม่ 
โดยกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วา่กลุ่มบริษทัจะสามารถจ่ายชาํระหน้ีหุน้กูไ้ดต้ามท่ีกาํหนด 
 
นอกจากน้ี ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 
รวมถึงสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ
กระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
 

 
 
 
 
 



 

    

2. แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลือก
นาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั 
 

3. การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 และขอ้ 5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานรายการทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนัมาถือปฏิบติั 
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้น้ีแต่อยา่งใด 
 

ข้อมูลอืน่ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทันั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูล
อ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุ
ขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือกบั
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเหมาะสมต่อไป  
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 



 

    

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ 
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ 
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั  

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
การแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 
• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
 
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 
 
 
 



 

    

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชี 
ท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั หรือ
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามท่ีควร 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อขอ้กาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญั 
ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก    
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
สุรชยั ดาํเนินวงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4721 
บริษทั อาร์เอสเอม็ ออดิท เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
1 มีนาคม พ.ศ. 2564 



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 57,657,685                46,603,821                34,451,757                15,817,040                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 7 377,428,856               384,476,405               253,787,439               294,461,602               

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 -                             15,000,000                29,022,670                78,141,689                

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 8 -                             -                             20,744,859                25,379,514                

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 9 432,741,843               427,775,245               418,209,569               418,966,502               

เงินลงทุนชัว่คราว 10 216,496                     234,139                     186,951                     204,768                     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะส้ัน 11 22,767,423                19,021,937                -                             -                             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12 63,652,640                89,706,927                8,226,175                  9,894,546                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 954,464,943               982,818,474               764,629,420               842,865,661               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาว 11 48,916,702                7,363,717                  7,363,924                  7,363,717                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม สุทธิ 13 10,532,502                9,497,430                  6,313,502                  6,313,502                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สุทธิ 14 -                             -                             681,039,780               576,121,108               

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน สุทธิ 15 58,696,200                135,911,200               1,321,200                  1,321,200                  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 8 -                             -                             713,015,578               722,130,667               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 16 2,624,632,599            2,582,749,330            894,221,130               912,279,814               

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 17 43,225,000                43,225,000                -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ 18 10,595,596                12,111,436                10,572,816                12,085,555                

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 19 55,087,715                59,561,906                -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 20 4,372,598                  4,693,845                  261,850                     257,350                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,856,058,912            2,855,113,864            2,314,109,780            2,237,872,913            

รวมสินทรัพย์ 3,810,523,855            3,837,932,338            3,078,739,200            3,080,738,574            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 7

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 21 298,149,661               311,197,119               250,149,661               262,197,119               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 395,518,159               315,165,226               307,768,139               242,240,473               

เงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกรรมการ 8 2,177,493                  -                             -                             -                             

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 512,207,260               631,400,000               512,207,260               631,400,000               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 112,008,419               123,372,337               23,200,419                34,564,337                

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 70,381,207                48,965,153                43,198,011                39,515,730                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 17,666,688                11,007,482                17,149,841                10,224,691                

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 27 -                             9,449,773                  -                             9,449,773                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 26 11,108,734                15,475,636                8,059,807                  11,613,735                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,419,217,621            1,466,032,726            1,161,733,138            1,241,205,858            

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 25 430,327,597               541,795,223               -                             23,469,238                

หน้ีสินตามสัญญาเช่า สุทธิ 24 120,751,545               105,237,774               76,636,759                96,675,387                

หุน้กู ้สุทธิ 23 -                             -                             -                             -                             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 56,542,997                56,522,845                53,503,295                53,503,295                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว สุทธิ 27 39,424,464                32,243,424                38,216,555                31,369,039                

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 35 7,076,860                  -                             -                             -                             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,721,125                  4,741,000                  721,000                     741,000                     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 658,844,588               740,540,266               169,077,609               205,757,959               

รวมหนี้สิน 2,078,062,209            2,206,572,992            1,330,810,747            1,446,963,817            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 8

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 798,130,629 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2562 หุน้สามญั 692,007,924 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 29.1 798,130,629               692,007,924               798,130,629               692,007,924               

ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

หุน้สามญั 630,103,128 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 630,103,128               630,103,128               630,103,128               630,103,128               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 356,887,820               356,887,820               356,887,820               356,887,820               

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 14                 (1,307,104)                                -                                  -                                  -   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 29.2 38,907,379                33,077,014                38,907,379                33,077,014                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 350,972,126               243,989,949               508,016,943               399,693,612               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 148,485,330               224,738,781               214,013,183               214,013,183               

รวมส่วนของบริษัทใหญ่             1 ,524,048,679             1 ,488,796,692             1 ,747,928,453             1 ,633,774,757

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14                208 ,412,967                142 ,562,654 -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น             1 ,732,461,646             1 ,631,359,346             1 ,747,928,453             1 ,633,774,757

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,810,523,855            3,837,932,338            3,078,739,200            3,080,738,574            

-                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า 9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

(หน่วย: บาท)



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 8            1,566,116,931            2,009,378,951            1,161,826,898            1,514,553,824

ตน้ทุนขายและบริการ 8         (1,152,669,720)         (1,567,593,273)            (893,814,162)         (1,226,928,325)

กําไรขั้นต้น               413,447,211               441,785,678               268,012,736               287,625,499

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน                   2,353,669                 17,915,566                   2,353,670                 17,915,566

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 13                      154,133                   4,358,233                                -                                  -   

รายไดอ่ื้น 8 และ 28                 36,289,918                 37,868,147                 79,309,780                 88,965,392

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8              (57,213,101)              (69,342,330)              (48,694,871)              (58,140,233)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8            (149,325,847)            (174,984,183)              (83,508,145)            (121,136,939)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8              (19,940,786)              (19,587,123)              (18,740,786)              (18,387,123)

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์                (1,527,064)                   (150,397)                (1,499,712)                   (150,929)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น                                -                  (9,537,950)                                -                  (9,537,950)

ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 16                (2,978,319)                                -                                  -                                  -   

ตน้ทุนทางการเงิน 8              (92,117,711)            (101,536,803)              (56,177,681)              (61,164,783)

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14                                -                                  -                     3,898,872                 20,000,000

กําไรก่อนภาษีเงินได้               129,142,103               126,788,838               144,953,863               145,988,500

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31              (31,036,530)              (32,538,091)              (28,346,560)              (29,367,352)

กําไรสุทธิสําหรับปี                 98,105,573                 94,250,747               116,607,303               116,621,148

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13                      880,939                (1,174,305)                                -                                  -   

                     880,939                (1,174,305)                                -                                  -   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน                        80,610                   1,548,731                                -                                  -   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                      951,184              (11,717,848)                      866,920              (11,741,257)

                  1,031,794              (10,169,117)                      866,920              (11,741,257)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี               100,018,306                 82,907,325               117,474,223               104,879,891

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่               117,031,191               105,261,963               116,607,303               116,621,148

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14              (18,925,618)              (11,011,216)                                -                                  -   

กําไรสุทธิสําหรับปี                 98,105,573                 94,250,747               116,607,303               116,621,148

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่               118,943,924                 93,918,541               117,474,223               104,879,891

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14              (18,925,618)              (11,011,216)                                -                                  -   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี               100,018,306                 82,907,325               117,474,223               104,879,891

กําไรต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐาน (บาท) 32                            0.19                            0.17                            0.19                            0.19

หน้า 10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก

ทุนเรือนหุ้น การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้น จดัสรรแล้ว - ผลต่างจากการ ในมูลค่ายุติธรรม ส่วนเกินทุนจาก ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงนิ ตราสารทุน การตีราคาทีด่ิน บริษัทใหญ่ ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562           619,047,963           334,777,490 -                                                  27,245,957 177,001,922           (178,292)                    -                                          224,542,647 1,382,437,687                          103,833,820           1,486,271,507

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

สาํรองตามกฎหมาย 29.2 -                        -                        -                                                    5,831,057              (5,831,057) -                             -                            -                            -                                                             -                                -   

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

เพิ่มทุนระหวา่งปี             11,055,165             22,110,330 -                              -                                -                          -                             -                            -                            33,165,495                                                -                  33,165,495

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                        -                        -                              -                                105,261,963           -                             -                            105,261,963                             (11,011,216)                94,250,747

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                        -                              -                                           (11,717,848)                 (1,174,305) -                                              1,548,731            (11,343,422) -                                            (11,343,422)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ตามทีร่ายงานไว้เดิม           630,103,128           356,887,820                                  -                       33,077,014             243,989,949                 (1,352,597)                               -                 226,091,378          1,488,796,692                   142,562,654           1,631,359,346

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงิน 5 -                        -                        -                              -                                             (5,090,461) -                                          (77,215,000) -                                       (82,305,461) -                                            (82,305,461)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี่ยวกบัสัญญาเช่า 5 -                        -                        -                              -                                                  (79,372) -                             -                            -                                              (79,372) -                                                   (79,372)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงใหม่ 630,103,128          356,887,820          -                              33,077,014                    238,820,116                           (1,352,597)              (77,215,000) 226,091,378                      1,406,411,859 142,562,654                  1,548,974,513         

ซื้อหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 14 -                        -                                         (1,307,104) -                                -                          -                             -                            -                                         (1,307,104)                   (15,204,069)             (16,511,173)

สาํรองตามกฎหมาย 29.2 -                        -                        -                              5,830,365                      (5,830,365)              -                             -                            -                                                        -   -                                -                           

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                        -                        -                              -                                -                          -                             -                            -                                                        -   99,980,000                    99,980,000              

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                        -                        -                              -                                117,031,191           -                             -                            -                                        117,031,191                   (18,925,618) 98,105,573              

กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                        -                              -                                951,184                  880,939                     -                            80,610                      1,912,733               -                                1,912,733                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 630,103,128          356,887,820                           (1,307,104) 38,907,379                    350,972,126                              (471,658)              (77,215,000) 226,171,988             1,524,048,679        208,412,967                  1,732,461,646         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 11

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

กําไรสะสม  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

องค์ประกอบอื่น

ทุนเรือนหุ้น ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว -  ส่วนเกินทุนจาก

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาที่ดิน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 619,047,963                            334,777,490                            27,245,957                              321,369,809                            214,013,183                                                      1,516,454,402

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

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

สาํรองตามกฎหมาย 29.2 -                                           -                                                                            5,831,057                               (5,831,057) -                                                                                         -   

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                           -                                           -                                           116,621,149                                                         116,621,149

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                           -                                           -                                                                       (11,741,258) -                                                                       (11,741,258)

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                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 630,103,128                            356,887,820                            33,077,014                              399,693,612                            214,013,183                                                      1,633,774,757

ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงิน 5 -                                           -                                           -                                                                         (3,257,714) -                                                                         (3,257,714)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี่ยวกบัสญัญาเช่า 5 -                                           -                                           -                                                                              (62,813) -                                                                              (62,813)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงใหม่ 630,103,128                            356,887,820                            33,077,014                              396,373,085                            214,013,183                                                      1,630,454,230

สาํรองตามกฎหมาย 29.2 -                                           -                                           5,830,365                                                              (5,830,365) -                                                                                         -   

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                           -                                           -                                                                        116,607,303                              116,607,303

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                           -                                           -                                                                               866,920 -                                                                               866,920

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 630,103,128                            356,887,820                            38,907,379                              508,016,943                            214,013,183                            1,747,928,453                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 12

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 129,142,103              126,788,838              144,953,863              145,988,500              
ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 107,247,704              114,217,642              41,983,361                50,395,774                

หน้ีสงสยัจะสูญ 7,251,218                  245,000                     1,483,015                  -                             

ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินคา้ 87,537                       10,093,982                87,537                       10,093,982                
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                                             (3,898,872)               (20,000,000)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้ 4,247,068                                  (4,986,053) 4,247,068                                  (4,986,053)
สาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 4,263,721                  7,998,305                  3,845,933                  10,326,560                
ตดัจาํหน่าย ค่าธรรมเนียมหุน้กู ้ 1,530,411                  -                             1,530,411                  -                             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว                           (189)                        (3,505) (15)                                                    (3,074)
ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม                    (154,133)                 (4,358,232) -                             -                             
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,527,064                  150,397                     1,499,712                  150,929                     
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 225,720                     9,537,950                  -                             9,537,950                  
สิทธ์ิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 4,474,191                  4,474,191                  -                             -                             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง                 (3,879,223)                 (1,305,118)                 (3,879,223)                 (1,305,118)
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพนัธ์ 1,986,399                  -                             -                             -                             
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 2,978,319                  -                             -                             -                             
เงินปันผลรับ                    (103,300)                      (66,400)                      (92,500)                      (55,600)
ดอกเบ้ียรับ                 (1,139,694)                 (1,432,657)               (47,159,500)               (52,298,296)
ดอกเบ้ียจ่าย 92,117,711                101,536,803              56,177,681                61,164,783                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 351,802,627              362,891,143              200,778,471              209,010,337              

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                    (183,546) 28,083,262                39,367,271                19,505,905                
สินคา้คงเหลือ                 (9,213,666) 151,971,189                              (3,490,135) 151,957,532              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,054,288                18,751,672                472,677                     2,526,810                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 321,248                     2,578,557                  (4,500)                        1,088,693                  

หนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 72,084,963                            (103,215,747) 68,587,542                              (79,879,376)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                 (2,952,624)                 (1,229,464)                 (2,139,650)                    (646,792)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                      (19,875) -                             (20,000)                      -                             

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 437,893,415              459,830,612              303,551,676              303,563,109              
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน                 (5,581,269)                 (7,507,024)                 (5,581,269)                 (7,507,024)
จ่ายดอกเบ้ีย               (92,486,947)             (100,934,735)               (57,242,105)               (61,093,120)
จ่ายภาษีเงินได้               (24,377,325)               (37,632,655)               (20,225,718)               (34,941,823)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 315,447,874              313,756,198              220,502,584              200,021,142              

หมายเหตุอยา่งยอ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
หน้า 13

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (สอบทานแล้ว)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 1,004,077                  1,432,657                  12,814,147                25,677,303                
รับเงินปันผล 103,300                     66,400                       92,500                       55,600                       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 99,980,000                -                             -                             -                             
ซ้ือคืนเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                 (3,311,172) -                             -                             -                             
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง               (45,298,471)                 (9,357,972)                           (207) 409,454                     
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 17,832                       -                             17,832                       -                             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 15,000,000                              (15,000,000) 47,909,388                              (28,568,308)
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                             -                                           (84,527,600)               (80,000,000)
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             130,282,997              36,028,093                
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                                         (101,019,800)               (49,759,950)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,258,217                  49,844,020                1,734,854                  50,882,166                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร               (81,738,297)             (180,063,346)               (16,907,739)               (32,541,953)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                                                  (33,500) -                                                  (33,500)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน               (11,984,514)             (153,111,741)                 (9,603,628)               (77,851,095)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล -                                           (20,725,031) -                                           (20,725,031)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง               (11,131,843)               (78,888,436)               (10,131,843)               (75,888,436)
จ่ายชาํระคืนหุน้กู ้             (395,430,000) -                                         (395,430,000) -                             

เงินสดรับจากหุน้กู ้ 280,000,000 -                             280,000,000 -                             

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุน้กู ้                 (5,293,151) -                                             (5,293,151) -                             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการเพ่ิมข้ึน 2,118,200                  -                             -                             -                             

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า               (39,027,661)               (39,399,831)               (26,572,204)               (32,411,641)
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                             1,200,000                  -                             1,200,000                  
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             (123,641,155)             (119,440,983)               (34,833,155)               (32,632,983)
ออกหุน้สามญั -                             33,165,495                -                             33,165,495                
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                             49,740,050                -                             -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน             (292,405,610)             (174,348,736)             (192,260,353)             (127,292,596)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 11,057,750                              (13,704,279) 18,638,603                                (5,122,549)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 46,603,821                60,475,618                15,817,040 21,107,107                
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                        (3,886)                    (167,518)                        (3,886)                    (167,518)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 57,657,685                46,603,821                34,451,757                15,817,040                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

1) รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการทาํสญัญาเช่า 72,458,215                63,344,585                7,381,925                  63,344,585                

2) รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากเจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น -                             1,406,317                  -                             1,406,317                  

3) รายการทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลค่าใหม่ สุทธิจากภาษีเงินได้                 (2,877,557) 1,935,915                  -                             -                             

4) รายการเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุน 13,200,000                -                             -                             -                             

5) รายการลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขายทรัพยสิ์น -                             2,018,827                  -                             2,018,827                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หน้า 14

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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1. ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.1. ข้อมูลบริษัท 
 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งมีภูมิลาํเนา 
ในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 176/1, 1480 หมู่ท่ี 1 เขตอุตสาหกรรมฟอกหนงั (ก.ม.30) ถนนสุขุมวิท ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 10280 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียก
บริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 

 
- กลุ่มผลิตภณัฑห์นงั  :  ฟอกหนงั เบาะรถยนต ์ของเล่นสุนขัและเฟอร์นิเจอร์ 
- กลุ่มพลงังาน  :  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน รวมถึงโรงกาํจดัขยะและผลิต และ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 
- กลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม  

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือให้เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

1.2. ความไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัเกีย่วข้องกบัการชําระหนีหุ้้นกู้ 
 
กลุ่มบริษทัมีส่วนของหุ้นกูท่ี้จะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
จาํนวน 235.97 ลา้นบาท และ 276.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงเป็นส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 ขณะน้ี บริษทัอยู่ระหว่างการ
จดัหาวงเงินกูใ้หม่เพ่ือชาํระหน้ีหุน้กูเ้ดิม แมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะส่งผล
ใหส้ภาวะตลาดตราสารหน้ีถดถอยและมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถใน
การชาํระหุ้นกูไ้ดต้ามกาํหนด โดยกลุ่มบริษทัยงัคงเช่ือมัน่ว่า มาตรการจะช่วยทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถจ่ายชาํระหน้ี
หุน้กูไ้ดต้ามกาํหนด 
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1.3. การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 
รวมถึงการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลกและสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่ม
บริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณ
การและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทาํข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใตพ้ระราชบัญญัติ 
การบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 
 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหฝ่้ายบริหารประมาณการ
และกาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้ งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน
ดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึน
จากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ของ
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

  อตัราร้อยละการถือหุ้น จัดตั้งขึน้ใน 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 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 14 
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2.1 กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมเหนือบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัพิจารณาอาํนาจในการควบคุมตามเกณฑ์ท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
2.2 ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 
2.3 ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้  
 
2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี

บริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้นหรือไม่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีขายหุน้ 
 
2.5 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี

คลา้ยคลึงกนั 
 
2.6 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุง 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ในระหว่างปี 

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย 
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการ
ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 
 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน – กลุ่ม
บริษัทวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภท 
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต – กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์
ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่าย 
ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลกูหน้ีการคา้ 

 
- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 

เขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมิไดน้าํการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงมาถือปฏิบติัสาํหรับบางรายการ 
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กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
 
การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
 
กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลอืกเพิม่เติมทางบัญชีเพือ่รองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติม 
ทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และ 
เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 และมีผลบงัคบัใช้
สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  
 
- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36  

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 
 
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนําขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-Looking Information) มาใช้วดัมูลค่าของ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
กลุ่มบริษทัคาดการณ์วา่ ภายหลงัจากท่ียติุการใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ซ่ึงส้ินสุดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นงบการเงินท่ีมีการใชข้อ้ผอ่นปรนดงักล่าว ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
อยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบต่องบการเงินภายหลงั ส้ินสุดมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวดงักล่าว 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มผีลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลงั
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 

รายได้จากการขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ สําหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนัยสําคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายได้จากการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัเสร็จส้ินการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และเม่ือโอน
การควบคุมในบริการไปยงัลกูคา้หรือเม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้แลว้ 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามจาํนวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีกาํหนดไว ้
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่าท่ีระบุในสัญญาเช่า 
 

รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
- รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
- รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
- รายไดอ่ื้นรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเกิดข้ึน 

 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                              
 

หน้า 22 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้และเงินเบิกเกิน
บญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
 

4.3 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตติั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเมือ่เร่ิมแรก  
 
ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญา
ตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัสาํคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุน
การทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าภายหลงั  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ
ทั้งหมดจะถกูจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้ถูกกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าด้วยราคาทุน              
ตดัจาํหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้
 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  

 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขาย

สินทรัพยท์างการเงิน และ 
- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุน
ดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ีสามารถเลือกได้
เป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 
สินทรัพยท์างการเงินทั้ งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึงสินทรัพย์
อนุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้กาํหนดใน
การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือ
เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 
ท่ีจะสะทอ้นวธีิการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีนาํเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

 
- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหว่าง
ระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือ
รับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วธีิการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) 

และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์

บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 
- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 

 
การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการขายซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นหรือไม่  

 
สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 

 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ท่ีคา้ง
ชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั้นตน้ 
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ในการประเมินวา่กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณาขอ้กาํหนด
ตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินวา่สินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้กาํหนดตามสัญญา
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจทาํให้ไม่เขา้เง่ือนไข ในการ
ประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  

 
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีกาํหนด (เช่น สินทรัพย์

ทางการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวดัมลูค่าภายหลงัและกาํไรและขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 
  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย 
กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน  

  
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณ
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง กาํไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและ   
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี กาํไรและขาดทุน
สะสมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุน  

  
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้
ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กาํไร
และขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวดัมลูค่าในภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พ่ือคา้ ถือเป็น
อนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในกาํไรหรือขาดทุน 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน  

 
การตดัรายการออกจากบัญชี 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง
การเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไว ้
ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 
กลุ่มบริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีน้ี สินทรัพย ์
ท่ีโอนจะไม่ถกูตดัรายการออกจากบญัชี 

 
หนีสิ้นทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่ม
บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะท้อน
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย 
(รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนสุทธิ           
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ย
จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 
อนุพนัธ์ 

 
อนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงิน อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อยา่งไรก็ตาม อนุพนัธ์ท่ี 
ไม่เขา้เง่ือนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
 
อนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่า
ใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที อยา่งไรกต็ามหากอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการป้องกนัความเส่ียง  
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ณ วนัท่ีรายงาน ราคาอา้งอิง
เหล่านั้ นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้
ขอ้กาํหนดต่างๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีรายงาน 

 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตก่ิอนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอืน่  
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดและถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด เงินลงทุน 
ท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคา
ทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถกูตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไว้
จนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ี
เป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียใน
กาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงิน
ลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 
อนุพนัธ์ 
 
อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
 

4.4 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
(พ.ศ. 2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคาระห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบั 
การชาํระหน้ีในอนาคตของลกูคา้ 
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4.5 สินค้าคงหลอื    

 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณดงัน้ี 
 

สินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิตและเช้ือเพลิง คาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 

วตัถุดิบหนงั วตัถุดิบเคมี และวสัดุคงเหลือ คาํนวณราคาทุนโดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน  
 

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้คงเหลือนั้น เช่น ค่าภาษีอากร  
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นสําเร็จรูป ตน้ทุนในการทาํต่อให้แลว้เสร็จและค่าใช้จ่ายในการขายใน
ระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดท้าํการตั้งค่าเผือ่ลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหักค่าเผื่อดอ้ยค่า  
(ถา้มี) ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมี
การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด  
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้น   
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมา
รวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สาํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วน
ไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ชาํระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่ม
บริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุ
ไดข้องผูถ้กูซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
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ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไร
หรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลกาํไร
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภท
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ 
วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่า
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผู ้
ถูกซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือ
ในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของผูไ้ดรั้บการลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมในนโยบายดงักล่าว 
 
ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย รายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมจะถูกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยราคาทุน 
และถกูปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริษทัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ของบริษทัร่วม เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม) กลุ่มบริษทัจะหยดุรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกวา่ส่วนไดเ้สียของตนในบริษทัร่วมนั้น สาํหรับ
จาํนวนขาดทุนเพ่ิมเติมจะรับรู้เป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจากการ
อนุมานหรือไดจ่้ายเงิน เพ่ือชาํระภาระผกูพนัแทนบริษทัร่วมไปแลว้ 
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4.7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละทบทวนการ
ประเมินทุก ๆ 5 ปี การตีราคาท่ีดินใหม่ทาํใหมู้ลค่าตามบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะแสดง
อยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมนั้นลดลง
กิจการตอ้งนาํส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
 
ราคาทุนประกอบดว้ย ราคาซ้ือและตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสถานท่ีและ
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 
 
ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สําหรับการซ้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น
ภาระผกูพนัของกิจการท่ีเกิดข้ึน เม่ือกิจการไดสิ้นทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือ
วตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีมิใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตสินคา้คงเหลือในระหวา่งรอบระยะเวลานั้น 
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบญัชีของทรัพยสิ์นแต่ละชนิดตามอายุการใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพยน์ั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 
 
ท่ีดินภายใตส้ัญญาเช่าและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25 ปี 
อาคารโรงงาน 20 และ 25 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 25 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 และ10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งสาํนกังาน 5 และ10 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ10 ปี 
 
กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จะคาํนวณโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสูทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละบนัทึกเป็นกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียนแทนในปัจจุบนัของ
สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
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4.8 ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 
 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
4.9 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน – โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

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

 
4.10 สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและค่าตดัจําหน่าย 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาใหสิ้ทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลืออยู่
ของบริษทัยอ่ย นบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย 

 
4.11 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตติั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืนและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแสเงินสด
ท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นคาํนวณดงัต่อไปน้ี 
 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้ วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุอง
สัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง
สํารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ี
นั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปใน
อนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือ่ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานท่ีถดถอย

อยา่งมีนยัสาํคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายชาํระภาระผกูพนั

ใหก้บักลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสัญญาเม่ือ 

 

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ       
ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
 
การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนัยสําคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง 
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผล
ขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหกัออกจากมูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่ีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงิน 
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยท์างการเงิน
เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัสําคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้ง
ชาํระเกินกวา่ 90 วนั   มีความเป็นไปไดท่ี้ลกูหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 
การตดัจําหน่าย 
 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการ  ดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตก่ิอนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีความชดัเจน
ว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยไม่
ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบั
มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ใน
กาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนื 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั 
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูก
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบั
รายการจะถกูรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 

ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมี 
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และหากพบว่าราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่) 
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หลงัจากนั้น หากมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยน์ั้นใหม่ เพ่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีและโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน เพ่ือสะทอ้นถึงประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

4.13 สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตติั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษทั
นาํคาํนิยามของสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชใ้นการประเมินวา่สัญญานั้นใหสิ้ทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

 

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ากลุ่มบริษทัจะ
ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
มีมูลค่าตํ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุน
ในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่า
ให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทั จะมีการใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือสินทรัพย  ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบันทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่า  
ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใช้อตัราดอกเบ้ีย 
เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ
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แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 
กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินท่ี
คาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกใน
การขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุง
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชไ้ดถ้กูลดมูลค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้ 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกวา่หรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญาให้กบั
แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่า
เช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัตก่ิอนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ในฐานะผู้เช่า  
 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหักดว้ยค่า
เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกั
จากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนํามารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า  
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้าย
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทั 
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
(Projected Unit Credit Method) ท่ีประมาณการไว  ้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ทําการประเมินภาระผูกพัน
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้
สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะและอตัรา
เงินเฟ้อ เป็นตน้ 
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ี
เกิดข้ึน  
 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้กิดภาระท่ี
จะตอ้งจ่ายเงินตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย สามารถ
ประมาณการไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
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4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

สกลุเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ช้นําเสนองบการเงนิ 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

กจิการในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

4.17 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่ม
บริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ี
ถือหุ้นบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบั
บริษัท ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคล
ดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงเน้ือหา
ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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4.18 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานไดจ้ดัทาํข้ึนโดยอาศยัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงจาํแนกขอ้มูลทางการเงินตามการ
ใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑข์องแต่ละสายธุรกิจ 
 

4.19 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรายการท่ี
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงนิได้ในงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษี
แตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ทางภาษีในปีอ่ืน ๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั
คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
กบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับ
ลดลง เม่ือกาํไรทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่ม
บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
 
บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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4.20 กาํไรต่อหุ้น 
 

ขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ในระหวา่งปี 

 

ปรับลด 
 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดจาก
การแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

4.21 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจและการจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

1) ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ    
รายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการขอ้สมมติฐาน 
และการใชดุ้ลยพินิจโดยการประเมินอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารเช่ือวา่กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 
 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสัญญาของลกูคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 
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ประมาณการส่วนลดจ่าย 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการส่วนลดจ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต ซ่ึงการประมาณการสัดส่วนร้อยละของ
ส่วนลดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย โดยพิจาณาจากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนั 
 

ค่าเผือ่สินค้าล้าสมยั เส่ือมคุณภาพ และราคาขายตํา่กว่าทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเส่ือมคุณภาพเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือแต่ละ
ประเภท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดป้ระมาณการค่าเผื่อสาํหรับสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากวา่ทุนเพ่ือให้สะทอ้นถึง
ประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากสินคา้ท่ีมีราคาขายตํ่ากวา่ทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายท่ีไดมี้การตกลงกบัลูกคา้และแนวโนม้ของราคาขายในตลาด 
 

การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เม่ือพบว่า
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเป็นระยะเวลานานโดยประเมินจากผลการดาํเนินงานและ
แผนงานในอนาคตของบริษทันั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้าน และมูลค่าซาก  สําหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดย
ฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชง้านมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือตดัจาํหน่าย
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการ  
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต   
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัรามรณะ และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ 
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สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทั
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 
สัญญาเช่า 
 
การกาํหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 
 
ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใช้
หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
 
การกาํหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิม – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบ้ีย
การกูย้มืส่วนเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินท่ีจาํเป็นเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืม
และหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
 
การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  
 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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2) การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน 
อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และ
เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน  (Debt-to Equity Ratio) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขภายใตร้ายละเอียดของหุ้นกู ้ซ่ึงตอ้งรักษาระดบัของอตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกิน 3:1 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 
 

4.22 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายการท่ีมีระยะเวลาครบ
กาํหนดสั้ น และมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีเป็นมูลค่ายุติธรรม 
ผูบ้ริหารของกิจการเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญักบั
มูลค่าตามบญัชี 
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5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัต ิ

 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขอ้ 3.1 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือ
ปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม 
และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ  
 

ก) ผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน กาํไรสะสม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2562 กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 135,911,200 (77,215,000) - 58,696,200 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,582,749,330 - 3,816,557 2,586,565,887 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (48,965,153) - (404,178) (49,369,331) 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - (5,090,461) - (5,090,461) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (105,237,774) - (3,491,751) (108,729,525) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (243,989,949) 5,090,461 79,372 (238,820,116) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (224,738,781) 77,215,000 - (147,523,781) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ 

ผลกระทบจาก 
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2562 กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน)     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,141,689 (915,810) - 77,225,879 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ
แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 722,130,667 (2,341,904) - 719,788,763 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 912,279,814 - 2,771,118 915,050,932 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (39,515,730) - (963,363) (40,479,093) 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (96,675,387) - (1,870,568) (98,545,955) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (399,693,612) 3,257,714 62,813 (396,373,085) 
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ข) การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 การจัดประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

 
การจัดประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 
 

มูลค่าตามหลกั 
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไรหรือ 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกาํไรขาดทุน ราคาทุน  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 การบัญชีเดมิ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ ตดัจําหน่าย รวม 
      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,603,821 - - 46,603,821 46,603,821 
เงินลงทุนชัว่คราว - 234,139 - - 234,139 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนัระยะสั้น 19,021,937 - - 19,021,937 19,021,937 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน สุทธิ 384,476,405 - - 384,476,405 384,476,405 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ีย
คา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,000,000 - - 15,000,000 15,000,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนัระยะยาว 7,363,717 - - 7,363,717 7,363,717 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 135,911,200 - 58,696,200 - 58,696,200 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 608,377,080 234,139 58,696,200 472,465,880 531,396,219 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 
การจัดประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 
 

มูลค่าตามหลกั 
มูลค่ายุตธิรรม
ผ่านกาํไรหรือ มูลค่าตามหลกั 

มูลค่ายุตธิรรม
ผ่านกาํไรหรือ มูลค่าตามหลกั 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 การบัญชีเดมิ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ ตดัจําหน่าย รวม 
      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,817,040 - - 15,817,040 15,817,040 
เงินลงทุนชัว่คราว 204,768 204,768 - - 204,768 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน สุทธิ 294,461,602 - - 294,461,602 294,461,602 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ีย
คา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  78,141,689 - - 77,225,879 77,225,879 

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและ
ดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีกาํหนดรับ
ชาํระภายในหน่ึงปี 25,379,514 - - 25,379,514 25,379,514 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนัระยะยาว 7,363,717 - - 7,363,717 7,363,717 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 1,321,200 - 1,321,200 - 1,321,200 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ีย
คา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สุทธิ 722,130,667 - - 719,788,763 719,788,763 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,144,820,197 204,768 1,321,200 1,140,036,515 1,141,562,483 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 5.09 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั: ไม่มี) 
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ค) สัญญาเช่า 

 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สาํหรับสัญญาเช่า
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ย
มูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

 (หน่วย: บาท) 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท 

   

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 5,086,139 5,086,139 
หกั:สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  (2,106,639) (2,106,639) 
บวก: กลบัรายการปรับปรุงตดัเส้นตรงตลอดอายสุัญญา 1,106,330 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (189,901) (145,569) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,895,929 2,833,931 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 154,202,927 136,191,117 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 158,098,856 139,025,048 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 49,369,331 40,479,093 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 108,729,525 98,545,955 
รวม 158,098,856 139,025,048 

 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท 

   

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สุทธิ 2,771,119 2,771,118 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร สุทธิ 1,045,438 - 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,816,557 2,771,118 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

เงินสดในมือ 233,099 195,764 87,308 81,517 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 57,424,586 46,408,057 34,364,449 15,735,523 
   รวม 57,657,685 46,603,821 34,451,757 15,817,040 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.125 ต่อปี  
(พ.ศ. 2562: ร้อยละ 0.375 ต่อปี) 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

ลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - - - 
รวม 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 

     

ลูกหนีก้ารค้าบุคคลหรือบริษัทอืน่     
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 257,301,914 246,552,157 227,682,561 212,175,008 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 16,415,184 28,117,960 1,741,430 25,247,055 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน - 2,511,531 - 2,511,531 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 1,856,609 - 1,856,609 - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,402,572 1,190,000 2,402,572 1,190,000 
รวม 277,976,279 278,371,648 233,683,172 241,123,594 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /  

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,381,398) (1,190,000) (2,381,398) (1,190,000) 
สุทธิ 275,594,881 277,181,648 231,301,774 239,933,594 
รวมลกูหน้ีการคา้ สุทธิ 284,774,947 287,269,079 240,481,840 250,021,025 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 1,561,794 7,509,818 1,101,401 2,534,318 
ลกูหน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 2,272,647 9,107,724 2,271,839 7,915,864 
เงินทดรองจ่าย-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 1,052,985 1,052,985 40,000 23,000,000 
เงินทดรองจ่าย 360,029 103,206 25,224 92,206 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  

(หมายเหตุ 8) 34,336,549 36,269,349 - - 
เงินคํ้าประกนัผลงาน 24,500 1,799,500 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้-บริษทัอ่ืน 10,298,321 221,467 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,757,446 11,377,217 9,867,135 10,898,189 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ 135,616 - - - 
รายไดค้า้งรับ 29,854,022 29,766,060 - - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 92,653,909 97,207,326 13,305,599 44,440,577 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 377,428,856 384,476,405 253,787,439 294,461,602 
 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีลูกหน้ีการคา้นาํไปขายลดกบัธนาคาร
พาณิชย ์จาํนวน 86.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: จาํนวนเงิน 112.43 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
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8. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 
บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั  
 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัใน
บริษทั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ดัตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี 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 บลโูซลาร์ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั บลโูซลาร์รูฟ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั ซีโรเวซท ์จาํกดั* ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั ไชยดียิง่ จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทรัพยธี์รัตต ์จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ประเทศไทย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีเอน็ซี ดี-เทค็ซ์ จาํกดั ประเทศไทย กรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั โชคนาํชยั อิสเทิร์น เพรซซ่ิง จาํกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
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*ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ทางออ้มเพิ่มเติมจากบริษทั ซีโรเวซท ์จาํกดั ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้มในสัดส่วน 100% 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและจากการบริการ  ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8.5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น  ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ราคาตามสัญญา 
ค่าบริหารจดัการ ค่าท่ีปรึกษาและค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่านายหนา้  ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนทางการเงิน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตลาด 
ซ้ือ – ขายสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

บริษทัมีรายการธุรกิจกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มี
ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บริษัท พลาทรัพย์ จํากดั     
รายไดจ้ากการบริการ - - 1,800,000 1,800,000 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,592,516 2,037,635 
ค่าเช่า - - 480,000 480,000 
ค่านํ้าค่าไฟ - - 1,795,404 1,958,427 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน จํากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 36,382,176 37,900,788 

     

บริษัท ชัยวฒันา กรีน แมนเนจเม้นท์ จํากดั     
ค่าบริหารจดัการ - - 6,000,000 4,710,000 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บริษัท โนโซม ิเอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั     
รายไดจ้ากการขาย 43,341,230 72,550,821 43,341,230 72,550,821 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 1,470 - 1,470 
รายไดค้่าเช่าเคร่ืองจกัร 80,000 240,000 80,000 240,000 
รายไดอ่ื้น - 140 - 140 
ค่านายหนา้ 12,247,780 14,698,643 12,247,780 14,698,643 

     

บริษัท บลูโซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จํากดั     
ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 576,000 576,000 - - 

     

บริษัท เดวกิา เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั     
ค่าท่ีปรึกษา 2,400,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 

     

บริษัท ซีโรเวซท์ จํากดั     
ค่าท่ีปรึกษา 4,750,000 - - - 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,311,000 - - - 

     

บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จํากดั     
ซ้ือสินทรัพย ์ 102,136,776 144,953,449 - - 
ซ้ือสินคา้ 25,830,833 93,985,484 - - 
ค่าเช่า 294,400 765,606 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 918,827 894,144 - - 
ตน้ทุนทางการเงิน - 9,121 - - 
ดอกเบ้ียรับ 733,115 1,190,959 - - 
รายไดอ่ื้น 430,993 27,800 - - 

     

บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซ่ิง จํากดั     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 287,827 13,480 - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 167,800 - - 

     

บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั     
ดอกเบ้ียรับ - - 9,076,177 12,215,928 

     

บริษัท เอน็เอชเค สปริง (กมัพูชา) จํากดั     
รายไดค้่าบริหารจดัการ 1,055,599 2,039,737 1,055,599 2,039,737 

     

บริษัท ซีเอน็ซี ด-ีเทค็ซ์ จํากดั     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,299 - - - 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 374,766 - - - 

     

กรรมการ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 19,940,786 19,587,123 18,740,786 18,387,123 

 
 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,180,066 10,087,431 9,180,066 10,087,431 

     

ลูกหนีอ้ืน่     
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 6,520,213 4,975,500 - - 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,059,820) - - - 
สุทธิ 460,393 4,975,500 - - 
บริษทั เอน็เอชเค สปริง (กมัพชูา) จาํกดั 1,101,401 2,534,318 1,101,401 2,534,318 
สุทธิ 1,561,794 7,509,818 1,101,401 2,534,318 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - เงนิทดรองจ่าย     
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั - - - 23,000,000 
บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 1,052,985 1,052,985 - - 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั - - 40,000 - 
รวม 1,052,985 1,052,985 40,000 23,000,000 

     

ลูกหนีอ้ืน่ - เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า สุทธิ     

บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 21,173,903 21,173,903 - - 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,493,354) (15,493,354) - - 
สุทธิ 5,680,549 5,680,549 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 28,656,000 30,588,800 - - 
สุทธิ 34,336,549 36,269,349 - - 



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ – บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย – บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีกบัลูกหน้ีของ
บริษทัย่อยในขอ้หาผิดสัญญาไม่ชาํระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ แก่บริษทัย่อยเป็นเงินทั้งส้ิน 15.49 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน ซ่ึงศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษา
ให้บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดัชาํระเงินจาํนวน 15.49 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้
ดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และตอ้งไม่เกิน 1.12 ลา้นบาท แก่บริษทัยอ่ย 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั ไดย้ื่นฎีกากบัศาลแลว้ ซ่ึง ณ วนัท่ีในรายงานฉบบัน้ี  
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 15.49 ลา้นบาท สุทธิจากยอดคงคา้งเจา้หน้ีการคา้
จาํนวน 5.68 ลา้นบาท แลว้ในงบการเงิน 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ 
แก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 22,337,630 28,095,114 
บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั - - 7,800,000 50,046,575 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั - 15,000,000 - - 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (1,114,960) - 
รวม - 15,000,000 29,022,670 78,141,689 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่ 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

    

เงินตน้ - 15,000,000 30,112,026 78,021,414 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 25,604 120,275 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / ค่า

เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (1,114,960) - 
รวม - 15,000,000 29,022,670 78,141,689 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

รายการเคล่ือนไหว – เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ 
ดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

    

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 15,000,000 - 78,141,689 51,695,579 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
(หมายเหตุ 5) - - (915,810) - 
เพ่ิมข้ึน 20,733,115 31,190,959 125,696,527 105,438,017 
ลดลง (35,733,115) (16,190,959) (173,700,586) (78,991,907) 
ค่าเผือ่(เพ่ิมข้ึน)ลดลง - - (199,150) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ - 15,000,000 29,022,670 78,141,689 

     

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่ 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สุทธิ 

    

บริษทั สกลุฎ ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 83,068,873 179,334,530 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี - - (20,744,859) (25,379,514) 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

/ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (2,434,371) - 
สุทธิ - - 59,889,643 153,955,016 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 653,125,935 568,175,651 

      รวม - - 713,015,578 722,130,667 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่ 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบไปดว้ย 

  

  

เงินตน้ - - 659,068,873 701,334,530 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 77,125,935 46,175,651 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน / 

ค่าผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (2,434,371) - 
รวม - - 733,760,437 747,510,181 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

รายการเคล่ือนไหว - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ีย
คา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

    

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี - - 747,510,181 674,795,083 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย  
การบญัชี (หมายเหตุ 5) - - (2,341,904) - 
เพ่ิมข้ึน - - 122,912,688 226,059,020 
ลดลง   (134,228,061) (153,343,922) 
ค่าเผือ่(เพ่ิมข้ึน)ลดลง - - (92,467) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี - - 733,760,437 747,510,181 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกรรมการ     

เงินตน้ 2,118,200 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 59,293 - - - 
รวม 2,177,493 - - - 

     

รายการเคล่ือนไหว – เงินกูย้มืระยะสั้น 
และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกรรมการ 

  

  

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี - - - - 
เพ่ิมข้ึน 7,396,560 - - - 
ลดลง (5,219,067) - - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,177,493 - - - 

     

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 12,009,045 4,511,781 - - 
รวม 17,689,594 10,192,330 - - 
     
     
     
     



บริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เจ้าหนีอ้ืน่     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั - - 193,755 186,679 
บริษทั บลโูซลาร์ จาํกดั 13,200,000 - - - 
บริษทั โชคนาํชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จาํกดั 35,978,927 36,926,678 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั 72,340 137,640 - - 
บริษทั โชคนาํชยั อิสเทิร์น เพรสซ่ิง จาํกดั 3,000 - - - 
รวม 49,254,267 37,064,318 193,755 186,679 

     

เจ้าหนีอ้ืน่ - ค่านายหน้าค้างจ่าย     
บริษทั โนโซมิ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,630,794 5,954,596 4,630,794 5,954,596 

     

เงนิทดรองรับ     
กรรมการ 200,000 - 200,000 - 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บริษทั บลโูซลาร์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 1,292,984 4,592,317 - - 
บริษทั โชคนาํชยั ออโต ้เพลสซ่ิง จาํกดั - 972,210 - - 
รวม 1,292,984 5,564,527 - - 

 
ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่กนัตามท่ีกล่าวไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21, 22 และ 25  
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9. สินค้าคงเหลอื สุทธิ 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื สุทธิ 

   ยอดยกมา   ยอดยกไป   
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

         

สินคา้สาํเร็จรูป 72,221,613 66,894,212 (39,083,239) (9,067,589) - (48,150,828) 24,070,785 27,810,973 
สินคา้ระหวา่งผลิต 257,171,462 277,343,703 (14,128,217) - 4,820,521 (9,307,696) 247,863,766 263,215,486 
วตัถุดิบ 102,161,529 103,326,838 - - - - 102,161,529 103,326,838 
เช้ือเพลิง 12,066,274 8,758,743 - - - - 12,066,274 8,758,743 

สินคา้ระหวา่งทาง 46,579,489 24,663,205 - - - - 46,579,489 24,663,205 

รวม 490,200,367 480,986,701 (53,211,456) (9,067,589) 4,820,521 (57,458,524) 432,741,843 427,775,245 
 

 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ราคาทุน ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื สุทธิ 

   ยอดยกมา   ยอดยกไป   
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

         

สินคา้สาํเร็จรูป 69,805,613 66,844,212 (39,083,239) (9,067,589) - (48,150,828) 21,654,785 27,760,973 
สินคา้ระหวา่งผลิต 257,171,462 277,343,703 (14,128,217) - 4,820,521 (9,307,696) 247,863,766 263,215,486 
วตัถุดิบ 102,111,529 103,326,838 - - - - 102,111,529 103,326,838 

สินคา้ระหวา่งทาง 46,579,489 24,663,205 - - - - 46,579,489 24,663,205 

รวม 475,668,093 472,177,958 (53,211,456) (9,067,589) 4,820,521 (57,458,524) 418,209,569 418,966,502 
 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 4.25 ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562: กลับรายการ
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 4.99 ลา้นบาท) 
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10. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 216,307 216,496 228,525 234,139 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

     

เงนิลงทุนช่ัวคราว :     
กองทุนรวมตราสารหน้ี 186,936 186,951 199,882 204,768 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 234,139 230,634 204,768 201,694 
ซ้ือระหวา่งปี 543,000,000 - 543,000,000 - 
ขายระหวา่งปี (543,017,832) - (543,017,832) - 
ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน 189 3,505 15 3,074 
ยอดคงเหลือปลายปี  216,496 234,139 186,951 204,768 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม อา้งอิงจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
ซ่ึงคาํนวณและเผยแพร่โดยผูจ้ดัการกองทุนผูอ้อกตราสารนั้น มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 1 ของลาํดบัชั้นของ 
มูลค่ายติุธรรม 
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11. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 

 
  (หน่วย : บาท) 

เงนิฝากสถาบันการเงิน  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั ใช้เป็นหลกัประกนั พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      

ระยะสั้น คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะยาว 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 25) 
และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัของ
ธนาคาร (หมายเหตุ 38)  22,767,423 19,021,937 - - 

 ระยะยาว คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
แก่สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 21) 
และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 
ของธนาคาร (หมายเหตุ 38) 48,916,702 7,363,717 7,363,924 7,363,717 

 รวม 71,684,125 26,385,654 7,363,924 7,363,717 
  

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 54,548,635 78,737,999 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,788,747 10,310,940 8,179,560 9,847,856 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 90,220 - - - 
อ่ืน ๆ 225,038 657,988 46,615 46,690 
รวม 63,652,640 89,706,927 8,226,175 9,894,546 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม 

   

ทุนชําระแล้ว 

สัดส่วนถอืหุ้นและ 

สิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิส่วนได้เสีย ประเภท ประเทศ 

ช่ือบริษทั กจิการ ทีจ่ัดตั้ง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิต 

เบาะรถยนต ์

 
กมัพชูา 

USD 
3,658,000 

USD 
3,658,000 25% 25% 10,532,502 9,497,430 

 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   

ทุนชําระแล้ว 

สัดส่วนถอืหุ้นและ 

สิทธิออกเสียง เงนิลงทุนวธีิราคาทุน ประเภท ประเทศ 

ช่ือบริษทั กจิการ ทีจ่ัดตั้ง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
         

บริษทั เอน็เอชเค สปริง 

(กมัพชูา) จาํกดั 

ผลิต 

เบาะรถยนต ์

 
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 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 9,497,430 6,313,502 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 880,939 (1,174,305) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 154,133 4,358,233 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,532,502 9,497,430 
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ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      29,469,935  56,725,540 
สินทรัพยอ่ื์น (ไม่รวมเงินสด)    253,351,851  297,524,809 
หน้ีสินรวม   (240,691,778) (316,260,631) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม      42,130,008  37,989,718 
   
รายได ้    299,954,386  367,095,262 
ค่าใชจ่้าย   (299,337,853) (349,662,333) 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี          616,533  17,432,929 
 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม      42,130,008  37,989,718 
สัดส่วนเงินลงทุน 25% 25% 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม      10,532,502  9,497,430 
 
การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมไดใ้ชข้อ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม ดงัต่อไปน้ี 
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

ขอ้มูลทางการเงิน จดัทาํโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วม ซ่ึงยงั
ไม่ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัร่วมแลว้* 

 

*เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไดเ้สร็จส้ินการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัร่วมสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว โดยงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจาก 
งบการเงินท่ีจัดทาํโดยผูบ้ริหาร บริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่า 
งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีเคยรับรู้ไวใ้นงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ  
 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

        

บริษทัย่อยทางตรง        

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 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 สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั ออกแบบและจาํหน่ายยานพาหนะ 400,000,000 200,000,000 50.01% 50.01% 200,040,000 100,020,000 

บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั โรงฟอกหนงั 1,000,000 - 100% - 999,800 - 

      681,039,780 580,019,980 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน*      - (3,898,872) 

สุทธิ      681,039,780 576,121,108 
 

*ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัไดโ้อนกลบัค่าการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั จาํนวน 3.90 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2562 : จาํนวน 20.00 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

  ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

บริษทั ประเภทกจิการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

        

บริษทัย่อยทางอ้อม        

บริษทั ชยัวฒันา กรีน  

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษา 

ดา้นการบริหารจดัการโครงการ

พลงังานทดแทน 

5,000,000 1,000,000 100% 100% 4,999,980 999,980 

บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั  โรงกาํจดัขยะและผลิต และจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากขยะ 

25,500,000 13,250,000 100% 75% 25,499,740 9,938,693 

บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั ส่งออกช้ินไมส้บั 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 บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 120,000,000 120,000,000 60% 49% 72,000,000 58,800,000 

รวม     482,099,400  449,338,353 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางตรง 
 

เงินลงทุนในบริษัท  สกลุฎ์ซี อินโนเวช่ัน จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200 ลา้นบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 200 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบัจาํนวน 400 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือ
รักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 
 

เงินลงทุนในบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี จาํกัด 
 

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%  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มผา่นบริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 
 

เงินลงทุนในบริษัท ชัยวฒันา กรีน แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 4 ลา้นบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากบัจาํนวน 5 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัย่อย
ทางออ้มดงักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ย 
 

เงินลงทุนในบริษัท บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกัด และบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกัด 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัท บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3  จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษทั ชัยวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นบริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 
จาํกดั โดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 11 ของทุนท่ีชาํระแลว้ ของบริษทั บลูโซลาร์ ฟาร์ม 3 จาํกดั คิด
เป็นจาํนวนหุ้น 132,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 13.20 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทั ชัยวฒันา กรีน 
จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 
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บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้นําใบหุ้นของบริษัทไปเป็นหลักประกันวงสินเช่ือระยะยาวกับสถาบันการเงิน  
(หมายเหตุ 25) 

ข) เงินลงทุนในบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกัด 
 

วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดเ้ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
โดยซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั คิดเป็นจาํนวน
หุ้น 1,224,510 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.50 บาท และจาํนวนหุ้น 24,990 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 3.31 
ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วน 100% ในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ท่ีเรียกเพ่ิมเติมจากบริษทั กรีน 
เพาเวอร์ 1 จาํกดั เป็นจาํนวนหุ้น 4,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 12.25 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพ่ือรักษา
สัดส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั บล ูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 
และบริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั เป็นดงัน้ี 

 

 (หน่วย: บาท) 
 บริษัท บลู โซลาร์

ฟาร์ม 3 จํากดั 
บริษัท กรีน 

เพาเวอร์ 1 จํากดั 
 

รวม 
    
มูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูไ้ม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัซ้ือ 70,491,592 - 70,491,592 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ท่ีถกูปรับปรุง (15,204,069) - (15,204,069) 

กาํไรเบด็เสร็จจดัสรรสาํหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,396,806 - 2,396,806 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูไ้ม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 57,684,329 - 57,684,329 
 

 (หน่วย: บาท) 
 บริษัท บลู โซลาร์

ฟาร์ม 3 จํากดั 
บริษัท กรีน 

เพาเวอร์ 1 จํากดั 
 

รวม 
    
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  13,200,000 3,311,173 16,511,173 
หกั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ 

บริษทัยอ่ยท่ีถกูปรับปรุง (15,204,069) - (15,204,069) 
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ย 2,004,069 (3,311,173) (1,307,104) 
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เงินลงทุนในบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกัด  
 

บริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวไดน้าํใบหุน้ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัวงสินเช่ือระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 25) 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และงบการเงิน
ของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

 ร้อยละของสินทรัพย์ ร้อยละของรายได้  
 ทีร่วมอยู่ในสินทรัพย์รวม ทีร่วมอยู่ ในรายได้รวม 

ช่ือบริษัท พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษทั พลาทรัพย ์จาํกดั 3.06 3.88 2.23 1.68 
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั 39.48 41.22 22.11 17.26 
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 14.49 12.44 2.01 7.85 
บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี จาํกดั 0.03 - - - 
 
โดยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (ร้อยละ) (หน่วย : บาท) 

 
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิใน
การออกเสียงของส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
จัดสรรสําหรับส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมสะสม 

ช่ือบริษัท พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

       

บริษทัย่อยทางตรง       
บริษทั สกลุฎซี์ อินโนเวชัน่ จาํกดั 49.99 49.99 (22,927,852) (14,805,072) 150,728,637 73,676,490 
       
บริษทัย่อยทางอ้อม       
บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั - 25.00 - - - - 
บริษทั ชยัวฒันา เอก็พอร์ต จาํกดั 20.00 20.00 - - - - 
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั 40.00 51.00 4,002,234 3,793,856 57,684,330 68,886,164 
   รวม   (18,925,618) (11,011,216) 208,412,967 142,562,654 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 บริษัท สกลุฎ์ซี อนิโนเวช่ัน จํากดั บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จํากดั 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วันที ่31 ธันวาคม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,202 20,253 12,779 11,712 
สินทรัพยห์มุนเวียน  55,934 73,716 15,004 16,649 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 487,136 391,483 301,370 313,773 
หน้ีสินหมุนเวยีน   (159,857) (173,599) (20,643) (24,050) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (90,495) (164,061) (164,299) (183,013) 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั (151,191) (74,116) (86,527) (66,185) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (150,729) (73,676) (57,684) (68,886) 

     
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่แบบย่อ     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      
รายไดร้วม 33,365 121,260 41,943 41,959 
ค่าใชจ่้ายรวม (79,222) (150,876) (32,803) (34,520) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี (45,857) (29,616) 9,140 7,439 

     
ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (22,933) (14,811) 5,138 3,645 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (22,928) (14,805) 4,002 3,794 

     
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (30,425) (27,647) 19,175 21,020 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (87,792) (160,103) 12 (110) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 107,166 183,295 (18,120) (18,030) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (11,051) (4,455) 1,067 2,880 
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15. เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์จดทะเบียน สุทธิ 
 
15.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

  

 
สัดส่วนการลงทุน 

ตราสารทุนที่วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 

 
ทุนชําระแล้ว 

 บาท 
งบการเงนิ

รวม 
งบการเงนิ

เฉพาะบริษัท 
งบการเงนิรวม 

บาท 

งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท  

บาท 
       

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 2.27% 1.67% 390,000 300,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสัตว ์จาํกดั คา้หนงัสัตว ์ 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 0.66% 0.66% - - 
บริษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนงั 

ก.ม.30 จาํกดั 
 
การจดัการนํ้าเสีย 

 
64,009,600 

 
1.20% 

 
1.20% 771,200 771,200 

บริษทั รักษบ์า้นเรา จาํกดั ผลิตไฟฟ้า 176,000,000 9.09% - 8,750,000 - 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ 

จาํกดั 
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
1,050,000,000 

 
5.00% 

 
- 48,535,000 - 

รวม     58,696,200 1,321,200 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงิน
ลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่า
จากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน  

 
15.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

   สัดส่วนการลงทุน เงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 

 
ทุนชําระแล้ว 

 บาท 
งบการเงนิ

รวม 
งบการเงนิ

เฉพาะบริษัท 
งบการเงนิรวม 

บาท 

งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท  

บาท 
       

บริษทั สหอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย จาํกดั ฟอกหนงั 6,000,000 2.27% 1.67% 390,000 300,000 
บริษทั สหอุตสาหกรรมคา้หนงัสัตว ์จาํกดั คา้หนงัสัตว ์ 27,000,000 2.22% 2.22% 250,000 250,000 
บริษทั นครทองบา้นและท่ีดิน จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 18,750,000 0.66% 0.66% 650,000 650,000 
บริษทั เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนงั 

ก.ม.30 จาํกดั 
 
การจดัการนํ้าเสีย 

 
64,009,600 

 
1.20% 

 
1.20% 771,200 771,200 

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

จาํกดั 
รับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
1,050,000,000 

 
5.00% 

 
- 122,500,000 - 

รวม     140,561,200 1,971,200 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (4,650,000) (650,000) 

สุทธิ     135,911,200 1,321,200 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
ทีด่นิภายใต้
สัญญาเช่า 

ส่วนปรับปรุง
ทีด่นิ อาคาร เครื่องจักร 

อุปกรณ์และ
เครื่องมอืเครื่องใช้ 

เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

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 
 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 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  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย          
การบญัชีเกี่ยวกบัสญัญาเช่า (หมายเหตุ 5) - - 1,045,439  2,771,118 - - - - 3,816,557 
ซื้อสินทรัพย ์ - 15,779,340  - 8,334,398  2,527,224  1,472,993  1,263,025  11,854,033   112,965,501  154,196,514  
ส่วนเกิน(ขาดทุน) จากการประเมินราคาที่ดิน สุทธิ (2,877,557) - - - - - - - -  (2,877,557) 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ  - - - -  (143,143)  (845,003)  (829,390)  (1,967,746) -  (3,785,282) 
ตดัจาํหน่าย สุทธิ - - -  (396,660) - - -  (225,720) - (622,380) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - - 2,893,878  108,000  2,654,270   -   -   -   (5,656,148)  -  
ปรับปรุง - - - - - - - - (1,698,438) (1,698,438) 
ค่าเสื่อมราคา  -  (262,989)  (5,649,326)  (10,651,044)  (76,867,907) (4,983,600)  (3,211,863)  (5,519,416)  -   (107,146,145) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 696,046,087 15,516,351 84,918,903  251,775,722  1,113,533,177  18,067,851  11,513,934  42,951,453   390,309,121  2,624,632,599  
           

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563           
ราคาทุน  416,309,421    15,779,340  99,218,827  547,759,930  1,501,579,882  68,228,005     27,935,563     72,656,011   390,309,121  3,139,776,101  
มูลค่ายตุิธรรม  279,736,666   -   -   -   -   -   -   -   -  279,736,665  
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (262,989)  (14,299,924) (295,984,208)    (388,046,705)   (50,160,154)  (16,421,629)  (29,704,558) -  (794,880,167) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ  696,046,087    15,516,351  84,918,903  251,775,722    1,113,533,177      18,067,851     11,513,934     42,951,453   390,309,121  2,624,632,599  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 

ทีด่นิ อาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์และ 

เครื่องมอืเครื่องใช้ 
เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

         

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 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563         

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 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 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย         
การบญัชีเกี่ยวกบัสญัญาเช่า (หมายเหตุ 5) - - 2,771,118 - - - - 2,771,118 
ซื้อสินทรัพย ์ - 8,134,398 2,243,717 1,345,962 1,257,829 7,635,533 3,672,225 24,289,664 
ขายสินทรัพย ์สุทธิ - - (143,143) (845,003) (829,390) (1,417,030) - (3,234,565) 
โอนเขา้ (ออก) สินทรัพย ์สุทธิ - - 2,654,269 - - - (2,654,269) - 
ค่าเสื่อมราคา - (5,354,496) (25,669,131) (4,650,338) (2,485,315) (3,725,620) - (41,884,900) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 502,479,900 83,012,249 256,599,052 16,896,696 10,137,893 22,242,887 2,852,453 894,221,130 
         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 234,963,422 322,257,623 497,860,742 66,091,742 23,753,729 48,655,249 2,852,453 1,196,434,960 
มูลค่ายตุิธรรม 267,516,478 - - - - - - 267,516,478 
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม - (239,245,374) (241,261,690) (49,195,046) (13,615,836) (26,412,362) - (569,730,308) 

มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 502,479,900 83,012,249 256,599,052 16,896,696 10,137,893 22,242,887 2,852,453 894,221,130 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร ในงบการเงินรวมราคาตามบญัชี จาํนวน 1,705.12 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2562: 1,628.47 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษทัราคาตามบญัชี จาํนว 502.18 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 387.33 
ลา้นบาท) นําไปเป็นหลกัประกันหุ้นกู้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 รวมถึงเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย ์
แห่งหน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และขอ้ 23 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาทุน 398.90 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 456.44 ลา้นบาท) ใน
งบการเงินรวม และราคาทุน  364.38 ล้านบาท  (พ.ศ. 2562: 422.02 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษัทได้ตัด 
ค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัมีสิทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในราคาทุน จาํนวน 236.53 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 220.00 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 198.18 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2562: 193.55 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษทั  
 
ค่าใช้จ่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนมี
ดงัต่อไปน้ี 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 19,495,498 14,024,308 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,245,577 3,754,028 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 368,946 8,516 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 1,521,684 1,496,484 
  รวม 28,631,705 19,283,336 
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กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งบริษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัประเมินราคาสินทรัพยอิ์สระ 
ทาํการประเมินราคาท่ีดินใหม่ ซ่ึงบริษทัประเมินราคาไดใ้ชว้ิธีการประเมินราคาแบบวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market 
Approach) ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน จาํนวน 2.98 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
มูลค่ายุตธิรรมของทีด่นิ ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ มดีงันี ้
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม ผลของภาษีเงินได ้  
 ของท่ีดิน รอตดับญัชี สุทธิ 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 282,614,223 (56,522,845) 226,091,378 
เพ่ิมระหวา่งปี - ส่วนเกินทุน 100,762 (20,152) 80,610 
 282,714,985 (56,542,997) 226,171,988 
ลดลงระหวา่งปี - ขาดทุนจากการตีราคา (2,978,319) - (2,978,319) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 279,736,666 (56,542,997) 223,193,669 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ส่วนเกินทุนจากการ ผลของภาษีเงินได ้  
 ตีราคาสินทรัพย ์ รอตดับญัชี สุทธิ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 267,516,478 (53,503,295) 214,013,183 
เพ่ิมระหวา่งปี - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 267,516,478 (53,503,295) 214,013,183 
 

 
17. ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานจาํนวนเงิน 43.22 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: จาํนวนเงิน 43.22 ลา้นบาท) 
บริษทัย่อยทางออ้ม - บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดน้ําท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานเป็นหลกัประกนัสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 และ 25 
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18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 14,267,341 14,196,341 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,155,905) (2,110,786) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 12,111,436 12,085,555 

   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 12,111,436 12,085,555 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,515,840) (1,512,739) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 10,595,596 10,572,816 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 13,360,091 13,289,091 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,764,495) (2,716,275) 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 10,595,596 10,572,816 

 

19. สิทธิในการดาํเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   

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

   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 59,561,906 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (4,474,191) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี สุทธิ 55,087,715 - 

   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาทุน 67,112,870 - 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,025,155) - 
มูลค่าตามบญัชี สุทธิ 55,087,715 - 
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20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 692,848 548,721 - - 
เงินมดัจาํ 3,679,750 3,705,250 261,850 257,350 
อ่ืน ๆ - 439,874 - - 

รวม 4,372,598 4,693,845 261,850 257,350 
 

21. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
-  เงินกูย้มืระยะสั้น  48,000,000 - - - 
-  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100,000,000 129,000,000 100,000,000 80,000,000 
-  ทรัสตรี์ซีท  65,816,003 81,010,975 65,816,003 81,010,975 
-  เงินกูย้มืระยะสั้นตามสัญญาขายลดหน้ี  

(หมายเหตุ 7) 84,333,658 101,186,144 84,333,658 101,186,144 
รวม 298,149,661 311,197,119 250,149,661 262,197,119 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีรายละเอียดเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงันี้ 
 

งบการเงนิรวม 
 (หน่วย : ล้านบาท)   
 วงเงนิ ใช้ไป   

ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชําระ 
       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60.00 81.00 - - ร้อยละ 7.28-7.38  ต่อปี 
(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

728.00 660.00 

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

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที่ในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นและ 
ทรัสตร์ีซีท 

113.82 81.01 
ร้อยละ 4.07 - 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 4.07-5.43 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน  
นบัจากวนัที่ไดร้ับเงินกู ้

       
เงินกูย้มืตามสัญญาขาย 
ลดหนี้กบัสถาบนัการเงิน* 

300.00 360.00 84.33 101.19 MRR - 2.125% ต่อปี 
(MRR - 2.125% ต่อปี) 

--- 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 (หน่วย : ล้านบาท)   

 วงเงนิ ใช้ไป   
ประเภทเงนิกู้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชําระ 

       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60.00 60.00 - - ร้อยละ 7.28-7.38   ต่อปี 

(ร้อยละ 7.28-7.38 ต่อปี) 
ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

660.00 620.00 

100.00 80.00 
MOR – 2.00% ต่อปี 
(MOR -2.00% ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1-3 เดือน  
นบัจากวนัที่ในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นและ 
ทรัสตร์ีซีท 

65.82 81.01 
ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี  
(ร้อยละ 4.07 – 5.43 ต่อปี) 

ชาํระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตน้จะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดือน   
นบัจากวนัที่ไดร้ับเงินกู ้

       
เงินกูย้มืตามสัญญาขาย 
ลดหนี้กบัสถาบนัการเงิน* 

300.00 360.00 84.33 101.19 MRR - 2.125% ต่อปี 
(MRR - 2.125% ต่อปี) 

--- 

 
*เงินกูย้มืตามสัญญาขายโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การคา้ บริษทัไดท้าํการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การคา้ซึ่งเป็น “แบบมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย” กบัทางบริษทัไดใ้หแ้ก่ธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
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หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน
ของบริษทัย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และขอ้ 15 บวกด้วยผลประโยชน์จากการประกันอคัคีภยั
ทรัพยสิ์นดงักล่าว เงินฝากประจาํหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และกรรมการของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยร่วมกนัคํ้าประกนั รวมทั้งหา้มนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ 

 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 17,689,594 10,192,330 - - 
บริษทัอ่ืน 245,358,939 193,121,364 240,722,796 188,880,726 
รวม 263,048,533 203,313,694 240,722,796 188,880,726 

เจ้าหนีอ้ืน่     
บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 49,254,267 37,064,318 193,755 186,679 
บริษทัอ่ืน 18,828,008 26,299,481 18,401,105 25,743,003 
ค่านายหนา้คา้งจ่ายบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 8) 4,630,794 5,954,596 4,630,794 5,954,596 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,765,940 3,115,057 3,765,940 3,115,057 
เงินทดรองรับ - บริษทัอ่ืน 40,640 43,378 - - 
เงินทดรองรับ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 8) 200,000 - 200,000 - 
โบนสัและเงินเดือนคา้งจ่าย 30,389,349 6,173,033 29,606,157 4,719,468 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 8) 1,292,984 5,564,527 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 15,604,708 15,534,243 5,827,986 5,845,089 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 3,650,432 6,052,255 40,431 2,352,255 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,812,504 6,050,644 4,379,175 5,443,600 
รวม 132,469,626 111,851,532 67,045,343 53,359,747 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 395,518,159 315,165,226 307,768,139 242,240,473 
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23. หุ้นกู้ 
 

รายละเอียดหุน้กู ้สุทธิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: บาท) 
      มูลค่าตามบญัชี 
 วนัทีค่รบกาํหนด จํานวน มูลค่าตราไว้  กาํหนดชําระ   

คร้ังที ่ ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ ดอกเบีย้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  (หน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)  

1/2561 ขยายระยะเวลาครบกาํหนด
ไถ่ถอนภายในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

235,970(พ.
ศ. 2562 : 
337,100) 1,000 

6.75  
(พ.ศ. 2562 : 5.75) ทุกไตรมาส 235,970,000 337,100,000 

2/2561 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 
กนัยายน พ.ศ. 2563 

-  
(พ.ศ. 2562 
: 294,300) 1,000 5.80 ทุกไตรมาส - 294,300,000 

1/2563 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 280,000 1,000 6.50 ทุกไตรมาส 280,000,000 - 

รวม    515,970,000 631,400,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (3,762,740) - 
  512,207,260 631,400,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  ( (512,207,260) (631,400,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 

 

หุ้นกูด้งักล่าว เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั หรือมีหลกัประกนับางส่วน ซ่ึงภายใต้
รายละเอียดของหุ้นกูท่ี้ออกมาแลว้นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสําคญับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินทาง
การเงินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เป็นตน้  

 

รายการเคล่ือนไหวของหุน้กู ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  631,400,000 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  280,000,000 

 ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูต้ดัจ่าย  1,530,411 
หกั   จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี  (395,430,000) 

 ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย - เพ่ิมข้ึน  (5,293,151) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  512,207,260 
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เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนดขยาย
ระยะเวลาสาํหรับหุน้กูข้องบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ท่ีจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (CWT205A) โดย 
 

1) ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวอนุมติัให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไปอีก 1 ปี จากเดิมวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

2) อนุมัติการชาํระคืนเงินต้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้บางส่วน ในจาํนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้างพร้อมด้วย
ดอกเบ้ียงวดวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

3) อนุมติัเสนอปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็นอตัรา
ร้อยละ 6.75 ต่อปี   

4) อนุมติัเพ่ิมเติมใหผู้อ้อกหุน้กูมี้สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหลกัประกนั
บางส่วน คร้ังท่ี 1/2563 ในมูลค่าเสนอขายรวม 280 ลา้นบาท (หุน้กู ้280,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) โดย
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.50 ต่อปี กาํหนดไถ่ถอนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

ท่ีดินของบริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
 

24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า สุทธิ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 227,113,808 168,122,140 129,907,874 147,243,099 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (35,981,056) (13,919,213) (10,073,104) (11,051,982) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 191,132,752 154,202,927 119,834,770 136,191,117 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (70,381,207) (48,965,153) (43,198,011) (39,515,730) 
   สุทธิ 120,751,545 105,237,774 76,636,759 96,675,387 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 191.13 ลา้นบาท และ 119.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดับ เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
ยานพาหนะ จาํนวน 42 สัญญา มีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระงวดละประมาณ 3,734 บาท ถึง 
2,143,589 บาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 154.20 ลา้นบาท และ 136.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดับ เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
ยานพาหนะ จาํนวน 34 สัญญา มีระยะเวลา 36 - 60 งวด โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระงวดละประมาณ 14,294 บาท ถึง 
787,452 บาท 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าดงัน้ี 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาม พ.ศ. 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน ตาม
สัญญาเช่า 79,768,173 116,553,595 30,792,040 227,113,808 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (8,839,583) (11,306,225) (15,835,248) (35,981,056) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 70,928,590 105,247,370 14,956,792 191,132,752 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
ตามสัญญาเช่า 55,420,653 112,702,487 - 168,122,140 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                         (6,455,500) (7,464,713) - (13,919,213) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 48,965,153 105,237,774 - 154,202,927 

 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
ตามสัญญาเช่า 47,540,635 82,367,239 - 129,907,874 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                         (4,342,624) (5,730,480) - (10,073,104) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 43,198,011 76,636,759 - 119,834,770 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่า 44,778,487 102,464,612 - 147,243,099 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                         (5,262,757) (5,789,225) - (11,051,982) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 39,515,730 96,675,387 - 136,191,117 

 
25. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

วงเงนิสินเช่ือเงินกู้ยมืระยะยาว     
วงเงิน 100.00 ลา้นบาท 23,200,419 58,033,575 23,200,419 58,033,575 
วงเงิน 200.00 ลา้นบาท 142,150,000 160,270,000 - - 
วงเงิน 500.00 ลา้นบาท 344,600,000 406,600,000 - - 
วงเงิน 57.15 ลา้นบาท 36,878,000 45,566,000 - - 

รวม 546,828,419 670,469,575 23,200,419 58,033,575 
หกั ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (4,492,403) (5,302,015) - - 

เงินกูย้มืระยะยาว 542,336,016 665,167,560 23,200,419 58,033,575 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (112,008,419) (123,372,337) (23,200,419) (34,564,337) 

สุทธิ 430,327,597 541,795,223 - 23,469,238 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 665,167,560 58,033,575 
จ่ายชาํระระหวา่งปี (123,641,156) (34,833,156) 
ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 809,612 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 542,336,016 23,200,419 
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รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 วงเงนิ 

ยอดคงเหลอื  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

ยอดคงเหลอื  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562  

วงเงนิ (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) เงือ่นไขการชําระ 

1 100,000 
 

23,200 58,034 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงทาํสัญญา
เงินกูร้ะยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR-2.75 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 3.875 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 4.275 ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ละ
อยา่งนอ้ย 2.97 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 36 งวด 

2 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

142,150 160,270 
 
 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํสัญญา
เงินกูร้ะยาว 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 
   

3 500,000 344,600 406,600 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงทาํ
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 36,878 45,566 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตกลงทาํ
สญัญาเงินกูร้ะยาว คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR  ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน 
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

งวดที ่ บาท 
1 – 78 724,000 ต่อเดือน 
79 เงินตน้คงเหลือทั้งจาํนวน 

  
 

  546,828 670,470  
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรักษาระดบัอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล การก่อหน้ีสินเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 
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หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 หุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ยและท่ีดินท่ีไม่ไดด้าํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 17 รวมทั้งบริษทั และกรรมการของบริษทัร่วมกนัคํ้าประกนั  
 

26. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,731,045 4,289,346 2,682,889 3,828,779 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,443,795 1,671,022 987,226 1,042,615 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,637,127 1,859,046 34,303 - 
อ่ืน ๆ  5,296,767 7,656,222 4,355,389 6,742,341 

รวม 11,108,734 15,475,636 8,059,807 11,613,735 
 

27. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 41,693,197 29,484,068 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,586,858 7,444,951 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 676,862 553,354 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (951,184) 11,717,848 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (5,581,269) (7,507,024) 
รวม 39,424,464 41,693,197 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - (9,449,773) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  39,424,464 32,243,424 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 40,818,812 26,258,019 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,195,206 9,796,568 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 650,726 529,992 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (866,920) 11,741,257 
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (5,581,269) (7,507,024) 
รวม 38,216,555 40,818,812 
หกั: หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ีจะถึงกาํหนดใน 1 ปี - (9,449,773) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 38,216,555 31,369,039 
 

รายการเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,586,858 7,444,951 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 676,862 553,354 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (951,184) 11,717,848 
รวม 3,312,536 19,716,153 

  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการเลิกจา้งหรือเกษียณอาย ุ 3,195,206 9,796,568 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 650,726 529,992 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (866,920) 11,741,257 
รวม 2,979,012 22,067,817 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   1.09% - 1.81% 1.17% 1.47%-1.80% 1.51% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.37% 2.69% 2.26%-3.32% 2.70% 
อตัราการลาออก 0%-44% 0%-49% 0%-42% 0%-52% 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
สําหรับพนักงาน 

รายเดอืน 
สําหรับพนักงาน

รายวนั 
     

อตัราคิดลด   1.09% 1.17% 1.47% 1.51% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.37% 2.69% 3.32% 2.70% 
อตัราการลาออก 0%-44% 0%-49% 0%-38% 0%-52% 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่าํหนดไว้ 

  
การเปลีย่นแปลง 

การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ 2563 2562 2563 2562 
      

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.75% ลดลง 2.81% เพิ่มข้ึน 2.91% เพิ่มข้ึน 2.98% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพิ่มข้ึน 2.84% เพิ่มข้ึน 2.90% ลดลง 2.71% ลดลง 2.78% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.96% ลดลง 3.04% เพิ่มข้ึน 3.12% เพิ่มข้ึน 3.20% 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีก่าํหนดไว้ 

  
การเปลีย่นแปลง 

การเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมต ิ

การลดลง 
ของข้อสมมต ิ

 ในข้อสมมต ิ 2563 2562 2563 2562 
      
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.71% ลดลง 2.77% เพิ่มข้ึน 2.86% เพิ่มข้ึน 2.92% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50% เพิ่มข้ึน 2.79% เพิ่มข้ึน 2.86% ลดลง 2.67% ลดลง 2.74% 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
ร้อยละ 0.50% ลดลง 2.90% ลดลง 2.98% เพิ่มข้ึน 3.05% เพิ่มข้ึน 3.14% 
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28. รายได้อืน่ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

รายไดค้่าบริหารจดัการ 1,055,599 2,039,737 2,855,599 3,839,737 
ดอกเบ้ียรับ 1,139,694 1,432,657 47,159,500 52,298,295 
เงินปันผลรับ 103,300 66,400 92,500 55,600 
รายไดค้่าเช่า 4,270,212 5,211,383 4,270,212 5,211,383 
รายไดบ้ริการอ่ืน 14,218,096 21,948,028 14,218,096 21,948,028 
อ่ืน ๆ  15,503,017 7,169,942 10,713,873 5,612,349 

รวม 36,289,918 37,868,147 79,309,780 88,965,392 
 

29. ทุนเรือนหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 
 

29.1 ทุนเรือนหุ้น 
 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญั จาํนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน จาํนวน 692.01 
ลา้นบาท (692,007,924 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 630.10 ลา้นบาท (630,103,128 หุน้มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป 
(General Mandate) เพ่ือเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 61,904,796 หุน้ ซ่ึงหุน้ดงักล่าว
ส้ินสุดระยะเวลาในการเสนอขายแลว้ 

 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 630.10 ลา้นบาท (630,103,128 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 798.13 ลา้นบาท (798,130,629 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจาํนวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นหุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) จาํนวน 105,017,188 หุ้นและเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั คร้ังท่ี 5 (CWT-W5) จาํนวน 63,010,313 หน่วย โดยไดจ้ดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

 

29.2 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว ้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า 
ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็น     
เงินปันผลได ้ 
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30. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมติัให้บริษทัออกใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (CWT-W5) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วนหุน้สามญั 10 
หุ้นต่อ 1 หน่วย จาํนวน 63,010,313 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 5 (CWT-W5) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้
เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยการซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ : 3.50 บาท ต่อหุน้ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : เร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 29 กนัยายน 

พ.ศ. 2566) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2566) 

 

31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 31,036,530 32,538,091 28,346,560 29,367,352 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและกลบัรายการ - - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงในงบกาํไรขาดทุน 31,036,530 32,538,091 28,346,560 29,367,352 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ือรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจาํนวน 160.23 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 101.09 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ยงัมีความไม่แน่นอนท่ีบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรท่ีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการ
ดงักล่าวในอนาคต  
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32. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทัคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานโดยการหารกาํไร
สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดงัน้ี 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 กาํไรสุทธิสําหรับปี จํานวนหุ้น กาํไรต่อหุ้นสําหรับปี 
 
 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สามญัถัวเฉลีย่
ถ่วงนํา้หนัก 

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท หุ้น บาท บาท 
      

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 117,031,191 116,607,303 630,103,128 0.19 0.19 

 
 

 

 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 105,261,963 116,621,148 629,647,709 0.17 0.19   

 

33. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล 
การดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือกรรมการผูมี้อาํนาจ 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยงานธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน 6 ส่วนงาน คือ ฟอกหนัง ผลิตเบาะรถยนต์ ผลิตของเล่นสุนัข ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มพลงังาน และกลุ่มออกแบบและจดัจาํหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีผลิตดว้ยอลมิูเนียม 
 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน  กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ี
ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานด้านการจัดหาเงิน 
กิจกรรมบริหารและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่มบริษทั ดงันั้น จึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
  

ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ 
 

ของเล่นสุนัข 
 

เฟอร์นิเจอร์ 
กลุ่มพลงังาน 
จําหน่ายไฟฟ้า 

เรือและรถโดยสาร 
ขนาดเลก็ รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
               
รายไดจ้ากการขายและบริการ               
- จงัหวะการรับรู้รายได ้: เมื่อปฎิบตัิ
ตามภาระที่ตอ้งปฎิบตัิเสร็จสิ้น 104,622 177,284 945,216 1,194,836 97,411 146,608 47,224 27,753 340,239 343,698 31,405 119,200 1,566,117 2,009,379 

ตน้ทุนขายและบริการ (77,689) (112,199) (730,469) (993,157) (71,016) (116,472) (34,509) (24,272) (212,732) (218,594) (26,255) (102,899) (1,152,670) (1,567,593) 
กาํไรขั้นตน้ 26,933 65,085 214,747 201,679 26,395 30,136 12,715 3,481 127,507 125,104 5,150 16,301 413,447 441,786 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2,354 17,916 
ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 154 4,358 
รายไดอ้ื่น 36,290 37,868 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (57,213) (69,342) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (149,326) (174,984) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (19,941) (19,587) 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ (1,527) (151) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (9,538) 
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน (2,978) - 
ตน้ทุนทางการเงิน (92,118) (101,537) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 129,142 126,789 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (31,036) (32,538) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 98,106 94,251 
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ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลกูคา้สามรายจากส่วนงานฟอกหนงัผลิตเบาะรถยนต ์และผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
1,123 ลา้นบาท จากรายไดข้องกลุ่มบริษทั (พ.ศ. 2562: จาํนวนสามราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,430 ลา้นบาท) 
 

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 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัย่อยทางออ้ม - บริษทั กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกดั ไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือผลิตไฟฟ้า
จากช้ือเพลิงชีวมวล หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอนํ้ าจากพลงังานหมุนเวียน 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. ตราสารอนุพนัธ์ 
 

กลุ่มบริษัทได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย) เพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว  
จากอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมิไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถึงปฏิบติักบัรายการดงักล่าว การเปล่ียนแปลง
ในมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์น้ีจะถกูรับรู้ผา่นงบกาํไรหรือขาดทุน 
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียคาํนวณดว้ยขอ้มูลระดบั 2 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 
บาท 

หนีสิ้น  
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์  

   สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 7,076,860 
 

36. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
36.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  
 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ี

อ่ืน เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยท์าง
การเงินอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ น
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินตามสัญญาเช่า เงินกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัมีความ
เส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 
 ความเส่ียงด้านเครดติ 
 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและ

สถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลกูหนีก้ารค้า 
 
 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดวา่จะ

เกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่าง
สมํ่าเสมอ 

  
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความ
เส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะพิจารณาตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีเม่ือทางกลุ่ม
บริษทัคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได ้รวมทั้งมีการดาํเนินการตามกฎหมายในการตามมูลหน้ีรายดงักล่าว  

  
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของเงินสดและเงินฝากธนาคารไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่ง
ประเทศ  

 
 ความเส่ียงด้านตลาด 
 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น  
 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 
  

กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ  
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กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

     
ดอลล่าร์สหรัฐ 828,446 3,462,064 339,230 2,543,753 
ยโูร - 43,845 19,903 75,559 
  
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล 
การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบั
ธนาคาร เงินใหกู้ย้มืและกูย้มืกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หุน้กู ้และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันั้นความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษทัไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 35 เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีป้องกนัความเส่ียงสําหรับ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว  
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้ นจาก
สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ้นกู ้เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 68 ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของ
หน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 66) (เฉพาะบริษทั : ร้อยละ 87, พ.ศ. 2562: ร้อยละ 86) 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพ่ือนาํไปชาํระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้
สรุปวา่กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 
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36.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทั
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 กลุ่มบริษทัมีวธีิการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 
 

ก)     สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ 
  และเจา้หน้ีอ่ืน หุน้กู ้และเงินกูย้มืแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ 
   การเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจาํลองราคาท่ีไดรั้บการยอมรับ
โดยทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

ค) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคาํนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ง) เงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
 

 

37. ภาระผูกพนัและสัญญาทีสํ่าคญั 
 

37.1 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ
สินทรัพยแ์ละบริการ ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

สัญญาเช่าโรงงานและเคร่ืองจักร     
ภายใน 1 ปี 8,000 2,448,516 488,000 2,448,516 
ภายใน 1-3 ปี - 2,637,623 - 2,637,623 
รวม 8,000 5,086,139 488,000 5,086,139 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

สัญญาซ้ือสินค้า     
ภายใน 1 ปี 35,024,000 - - - 

     

สัญญาซ้ือสินทรัพย์     
ภายใน 1 ปี 207,657,232 43,837,855 - 8,330,666 

     

สัญญาบริการ     
ภายใน 1 ปี 34,258,050 33,744,940 5,975,000 1,655,000 
ภายใน 1-3 ปี 37,720,005 61,858,928 - - 
ภายใน 3-5 ปี - 7,100,001 - - 
รวม 71,978,055 102,703,869 5,975,000 1,655,000 

 

37.2 สัญญาทีสํ่าคญั 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จาํกัด 
 

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 
 

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท บลโูซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกัด 

 
บริษทั บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้นบัสนุนโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. 
สมุทรสาคร จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินกบั 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณรับซ้ือพลงัไฟฟ้าสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์มีระยะเวลา 25 ปี นบัจากกาํหนดวนัจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย  ์(SCOD) คือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในไตรมาสท่ี 1/2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
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โดยภายใตห้นงัสือสัญญาแต่งตั้งผูส้นบัสนุนดงักล่าวมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบติัตามสัญญาบริหาร
โครงการใหแ้ก่ผูแ้ต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในสัญญาในอตัราร้อยละ 10 ของรายได ้(ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) 
บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทั กรีน เพาเวอร์ 1 จาํกดั ไดท้าํสัญญาก่อสร้างและบริการจดัการระบบกาํจดัขยะ
มูลฝอยชุมชนกบัเทศบาลนครนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริษทัย่อยทางออ้ม
ก่อสร้างระบบกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบาํบดัมลพิษในท่ีดินอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล โดยบริษทั
ย่อยทางออ้มไดรั้บสิทธิดาํเนินการบริหารจดัการระบบดงักล่าวเป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญาโดยมี
รายละเอียดท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ชาํระค่าเช่าท่ีดินให้แก่เทศบาล สาํหรับปีท่ี 1 – 3 เป็นจาํนวน 1,000,000 บาทต่อปี และจะปรับค่าเช่าเพ่ิมข้ึน
ในอตัราร้อยละ 10 ต่อปีในทุก ๆ 3 ปี ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้สินทรัพย ์(สิทธิการใช)้ และหน้ีสินสาํหรับสัญญา
เช่าดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   

ข) ตอ้งทาํประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นและระบุใหเ้ทศบาลเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
ค) ตอ้งจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็นรายเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาท รวมแลว้ไม่น้อยกว่าปีละ 

1,000,000 บาท นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน และจะปรับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ต่อปีในทุก ๆ 3 ปี โดยเทศบาลจะหกัจากค่ากาํจดัขยะมูลฝอยท่ีบริษทัยอ่ยทางออ้มขอเบิกในแต่ละเดือน 

ง) ตอ้งจ่ายผลตอบแทนจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายเช้ือเพลิงพลงังาน (Refuse Derived Fuel) และรายไดจ้ากการ
จาํหน่ายผลผลิตประเภทอ่ืนท่ีเกิดจากการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนใหแ้ก่เทศบาลตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

จ) เทศบาลตกลงชาํระค่ากาํจดัขยะให้บริษทัย่อยทางออ้มสําหรับปีท่ี 1 – 3 ในอตัราตนัละ 250 บาท และจะ
ปรับปรุงค่ากาํจดัขยะในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี  

ฉ) กรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้าง อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์อ่ืนของระบบตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
เทศบาลนบัแต่วนัส้ินสุดสัญญาหรือวนัท่ีบอกเลิกสัญญา 

 

38. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

หนงัสือคํ้าประกนั (ลา้นบาท) 36.17 4.17 3.26 3.70 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ลา้นบาท) - 1.45 - 1.45 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลล่าร์สหรัฐ) 744,412.00 - 744,412.00 - 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากสถาบนัการเงิน

(ลา้นบาท) 920.33 918.86 900.33 817.86 
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39. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 270,447,860 298,288,717 250,537,093 276,531,393 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 107,201,479 114,217,642 41,989,511 50,395,774 
ค่าเช่าจ่าย 2,500,489 3,269,198 2,507,544 2,494,975 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและอ่ืน ๆ  20,369,210 20,238,690 11,054,989 16,097,300 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 
และสินคา้ระหวา่งผลิต (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 15,118,617 122,053,043 18,426,148 122,139,384 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 674,010,581 765,769,917 562,132,078 765,769,917 
 

40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

40.1 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย-บริษทั บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จาํกดั ไดมี้มติ
อนุมติัใหบ้ริษทัจดัหาวงเงินสินเช่ือรวม 247 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานทางการเงิน 
 

40.2 บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่
ช่ือ บริษทั กรีน เพาเวอร์ 4 จาํกดั โดยทุนจดทะเบียนมูลค่า 6,000,000 บาท (จาํนวน 60,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดย
บริษทั ชยัวฒันา กรีน จาํกดั จะเขา้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่น้ี ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด  
 

40.3 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บริษทัและผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย – บริษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั ไดท้าํบนัทึก
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว เพ่ือรองรับแผนธุรกิจในอนาคต 
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