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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่ม
บริษทั”) และของเฉพาะบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค                    
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 
 

2 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ช) และขอ้ 8 
 
สินคา้คงเหลือนั้นวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า เน่ืองจากสินคา้คงเหลือบาง
รายการของกลุ่มบริษทันั้นมีการเคล่ือนไหวชา้และคงคา้งเป็นระยะเวลานานซ่ึงอาจส่งผลให้มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บอาจจะต ่า
กวา่ราคาทุน ดงันั้นขา้พเจา้จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ไดแ้ก่การท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ขา้พเจา้ไดท้ดสอบความเหมาะสมของการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บและสุ่มทดสอบราคา
ของสินคา้คงเหลือกบัเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพ้ิจารณาความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบั
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน  ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึง                  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น  
 
ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้                
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ  การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บ    
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ              
ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐาน การสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ์ 2564 
 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 735,467           460,067           667,364           23,702             
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 23 1,777,855        2,644,396        1,487,640        2,600,694        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 1,028,760        1,025,058        10,032             15,838             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                  -                  -                  22,000             
ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 -                  -                  2,516,244        2,477,672        
สินคา้คงเหลือ 8 537,400           762,581           -                  -                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 99,118             122,490           4,592               428                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,178,600        5,014,592        4,685,872        5,140,334        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 1,426,057        158,472           1,359,674        29,794             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5, 9 -                  39,976             -                  40,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5, 9 -                  -                  3,129,313        3,089,313        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                  -                  1,681,080        4,339,913        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 36,229             38,312             26,065             27,191             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 15,263,510      15,800,320      31,300             21,894             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 94,488             101,361           20,520             18,329             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 184,101           162,427           -                  -                  
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 531,152           583,150           -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,058               4,691               1,353               1,519               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,539,595 16,888,709 6,249,305 7,567,953

รวมสินทรัพย์ 21,718,195      21,903,301      10,935,177      12,708,287      

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13, 23 3,000               30,632             -                  -                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 14 202,929           367,981           26,461             30,345             
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13, 23 2,197,353        1,696,189 2,197,353        1,696,189        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
   หน่ึงปี) 13, 23 21,100             691 4,417               691                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 48,896             19,941             -                      1,656               
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 23 328                  -                      -                      -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,325             64,894 3,200               2,601               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,523,931        2,180,328        2,231,431        1,731,482        

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ 13, 23 1,898,084        4,095,219        1,898,084        4,095,219        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 13, 23 69,346             677                  14,394             677                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 14,615             7,050               14,486             6,965               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,009               15,564             575                  8,052               
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 54,169             -                  -                  -                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 300                  300                  -                  -                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,038,523        4,118,810        1,927,539        4,110,913        

รวมหนีสิ้น 4,562,454        6,299,138        4,158,970        5,842,395        

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
     ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจ านวน 1,016,389,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,016,389 1,016,389 1,016,389 1,016,389
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้
    (หุ้นสามัญจ านวน 973,990,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 973,990 973,990 973,990 973,990
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,955,923        3,955,923        4,782,793        4,782,793        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจ 89,000             89,000             -                  -                  
ก าไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทุนส ารองตามกฎหมาย 15 101,639           101,639           101,639           101,639           
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,100,631      8,668,521        917,785           980,041           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 15 -                  27,774             -                  27,429             
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 15,221,183 13,816,847 6,776,207 6,865,892
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10 1,934,558 1,787,316 -                  -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,155,741      15,604,163      6,776,207        6,865,892        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,718,195 21,903,301 10,935,177 12,708,287

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

31 ธนัวาคม
งบกำรเงนิรวม

31 ธนัวาคม
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5, 16 4,920,154        5,246,538        -                  -                  
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 5, 19 (1,351,595)       (1,620,566)       -                  -                  
ก ำไรขั้นต้น 3,568,559        3,625,972        -                  -                  
รายไดอ่ื้น 5, 17 55,462             46,013             1,436,821        1,652,247        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 5, 19 (20,192)            (17,320)            -                  -                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 19 (261,980)          (276,578)          (124,847)          (140,378)          
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 58,422             -                  6,305               -                  
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 13,276             30,015             (7,301)              22,797             
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,413,547        3,408,102        1,310,978        1,534,666        

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (2,004)              (24)                  -                  -                  
ตน้ทุนทางการเงิน (266,164)          (360,201)          (205,442)          (275,862)          
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 3,145,379        3,047,877        1,105,536        1,258,804        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (83,006)            (36,619)            (324)                 (10,225)            
ก ำไรส ำหรับปี 3,062,373        3,011,258        1,105,212        1,248,579        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                  39,667             -                  39,527
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนภายหลงั -                  (7,934)              -                  (7,905)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี -                  31,733             -                  31,622             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 3,062,373        3,042,991        1,105,212        1,280,201        

กำรแบ่งปันก ำไร 

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,731,616        2,669,424        1,105,212        1,248,579        
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 330,757           341,834           -                  -                  
ก ำไรส ำหรับปี 3,062,373        3,011,258        1,105,212        1,248,579        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,731,616        2,701,155        1,105,212        1,280,201        
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 330,757           341,836           -                  -                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 3,062,373        3,042,991        1,105,212        1,280,201        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 21 2.80                 2.74                 1.13                 1.28                 

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นจาก ทุนส ารอง เงินลงทุน ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผ่ือขาย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 973,990         3,955,923      89,000           101,639         7,119,160      (3,957)           12,235,755    1,644,899      13,880,654    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -                -                -                -                (1,120,063)     -                (1,120,063)     (199,419)        (1,319,482)     
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -                -                -                (1,120,063)     -                (1,120,063)     (199,419)        (1,319,482)     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

    ก  าไร -                -                -                -                2,669,424      -                2,669,424      341,834         3,011,258      

    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                -                31,731           31,731           2                    31,733           
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                -                -                -                2,669,424      31,731           2,701,155      341,836         3,042,991      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 973,990         3,955,923      89,000           101,639         8,668,521      27,774           13,816,847    1,787,316      15,604,163    

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นจาก ทุนส ารอง เงินลงทุน ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผ่ือขาย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 973,990         3,955,923      89,000           101,639         8,668,521      27,774           13,816,847    1,787,316      15,604,163    

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                -                (62,562)          (27,774)          (90,336)          -                (90,336)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 973,990         3,955,923      89,000           101,639         8,605,959      -                13,726,511    1,787,316      15,513,827    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 22 -                -                -                -                (1,236,944)     -                (1,236,944)     (240,487)        (1,477,431)     
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                -                -                -                (1,236,944)     -                (1,236,944)     (240,487)        (1,477,431)     

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

       โดยอ านาจควบคุมเปล่ียนแปลง -                -                -                -                -                -                -                56,972           56,972           
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                -                -                -                -                -                -                56,972           56,972           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

    ก  าไร -                -                -                -                2,731,616      -                2,731,616      330,757         3,062,373      

    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                -                -                -                -                -                
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                -                -                -                2,731,616      -                2,731,616      330,757         3,062,373      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 973,990         3,955,923      89,000           101,639         10,100,631    -                15,221,183    1,934,558      17,155,741    

ก าไรสะสม

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง เงินลงทุน รวมส่วนของ
ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 973,990                  4,782,793               101,639                  851,525                  (4,193)                    6,705,754

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -                         -                         -                         (1,120,063)             -                         (1,120,063)             

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                         (1,120,063)             -                         (1,120,063)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                         -                         -                         1,248,579               -                         1,248,579

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         31,622                   31,622

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                         -                         1,248,579               31,622                   1,280,201               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 973,990                  4,782,793               101,639                  980,041                  27,429                   6,865,892               

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง เงินลงทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 973,990                  4,782,793               101,639                  980,041                  27,429                   6,865,892               

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                         -                         -                         69,476                   (27,429)                  42,047                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 973,990                  4,782,793               101,639                  1,049,517               -                         6,907,939               

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 22 -                         -                         -                         (1,236,944)             -                         (1,236,944)             

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                         (1,236,944)             -                         (1,236,944)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                         -                         -                         1,105,212               -                         1,105,212               

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         -                         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                         -                         1,105,212               -                         1,105,212               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 973,990                  4,782,793               101,639                  917,785                  -                         6,776,207               

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 3,062,373 3,011,258 1,105,212 1,248,579
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 83,006           36,619           324                10,225           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 677,247         668,369         16,371           10,473           
รายไดเ้งินปันผล 17 (9,947)            (9,287)            (1,110,120)     (1,205,640)     
รายไดด้อกเบ้ีย 17 (531)               (9,303)            (202,266)        (320,696)        
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                 19,704           -                 -                 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,713             -                 -                 -                 
กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (5)                  -                 -                 -                 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม (71,698)          (30,015)          996                (22,797)          
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 10,509           (87)                 16                  -                 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 99                  -                 81                  -                 
ตน้ทุนทางการเงิน 266,164         360,201         205,442         275,862         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 19,693           2,465             109                2,308             
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,012             1,300             1,113             577                
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 2,004             24                  -                 -                 

4,043,639      4,051,248      17,278           (1,109)            
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (5,005)            173,518         (3,574)            65,774           
สินคา้คงเหลือ 225,186         143,684         -                 -                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 36,173           33,635           52                  20                  
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 51,998           53,197           -                 -                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 633                502                166                -                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (162,255)        (173,797)        (1,362)            (104,698)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (14,711)          (1,254)            599                (2,501)            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (15,567)          -                 (8,590)            -                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 4,160,091      4,280,733      4,569             (42,514)          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (57,970)          (70,293)          (9,187)            (10,382)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 4,102,121      4,210,440      (4,618)            (52,896)          

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินลดลง -                 90,000           -                 90,000           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 9,319,990      8,642,893      5,677,995      4,876,624      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (9,643,366)     (8,800,825)     (5,843,367)     (5,153,325)     
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชล้ดลง -                 340,000         -                 340,000         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                 (2,264)            -                 -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (33,679)          (14,148)          (731)               (1,115)            
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 12,694           14,077           -                 1                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,375)            (15,058)          (4,375)            (14,971)          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 -                 (194,000)        
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                 -                 22,000           273,000         
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                 -                 2,620,261      2,072,859      
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                 (40,000)          -                 (40,000)          
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 (4,000)            
เงินปันผลรับ 9,947             9,287             1,110,120      1,205,640      
ดอกเบ้ียรับ 437                17,803           211,646         324,004         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (338,352)        241,765         3,793,549      3,774,717      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24,000           53,862           -                 -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (51,632)          (122,250)        -                 -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหุ้นกู้ (1,700,000)     (2,375,000)     (1,700,000)     (2,375,000)     
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่าย
   เพ่ือลดจ านวนหนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน) (20,273)          (835)               (4,829)            (763)               
เงินปันผลจ่าย (1,477,431) (1,319,482) (1,236,944)     (1,120,063)     
ดอกเบ้ียจ่าย (263,033)        (357,585)        (203,496)        (272,336)        
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (3,488,369)     (4,121,290)     (3,145,269)     (3,768,162)     

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 275,400         330,915         643,662         (46,341)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 460,067 129,152 23,702 70,043 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 6 735,467         460,067         667,364         23,702           

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี   
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
10 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
15 ส ารอง 
16 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
17 รายไดอ่ื้น 
18 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
19 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
20 ภาษีเงินได ้  
21 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  
22 เงินปันผล 
23 เคร่ืองมือทางการเงิน 
24 การบริหารจดัการทุน 
25 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
26 คดีฟ้องร้อง 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
  

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมีนาคม 2548 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจนัทร์  

   แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ส านกังานสาขาท่ี 1 : เลขท่ี 8/88 หมู่ท่ี 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
ส านกังานสาขาท่ี 2 : เลขท่ี 8 หมู่ท่ี 15 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ตระกูลกุญชรยาคง (ถือหุน้ร้อยละ 47.81%) 
 
บริษทัประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนโดยการถือหุน้บริษทัในเครือ โดยกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจดงัน้ี  
 
- การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
- การจ าหน่าย และใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 
- การผลิต จ าหน่าย และใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาเหลก็ 
- การจ าหน่าย และใหบ้ริการเก่ียวกบัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  (ร้อยละ) 

  กิจกำรจัดตั้ง  2563  2562 
บริษัทย่อยทำงตรง       
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัท่ีถูกจดัตั้งขึ้นมาเพื่อ 

   ถือหุน้ของบริษทัอ่ืนๆ 
ประเทศไทย  100  100 

 
บริษทั สตีลรูฟ จ ากดั การผลิต จ าหน่าย และ 

ใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา
เหลก็ 

ประเทศไทย  100  100 
 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั การจ าหน่าย และใหบ้ริการ 
   เก่ียวกบัเคร่ืองแปลง 
   กระแสไฟฟ้า    

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากดั การจ าหน่าย และใหบ้ริการ 
   ติดตั้งหลงัคาพลงังาน 
   แสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 
 

บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั บริษทัท่ีถูกจดัตั้งขึ้นมาเพื่อ 
   ถือหุน้ของบริษทัอ่ืนๆ 

ประเทศไทย  100  100 
 

บริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดั 
      (บริษทัมีอ านาจควบคุมตั้งแต่วนัท่ี            

16 พฤศจิกายน 2563) 

พฒันาและลงทุนใน 
   โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ 

ประเทศไทย  40  40 

       
บริษัทย่อยทำงอ้อม       
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  85  85 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  56  56 

       
       



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  (ร้อยละ) 

  กิจกำรจัดตั้ง  2563  2562 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  60  60 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  60  60 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  60  60 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  70  70 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

       
       



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  (ร้อยละ) 

  กิจกำรจัดตั้ง  2563  2562 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

       
       



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  (ร้อยละ) 

  กิจกำรจัดตั้ง  2563  2562 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์1) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์2) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์3) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  70  70 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  70  70 
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    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  (ร้อยละ) 

  กิจกำรจัดตั้ง  2563  2562 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  56  56 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) 
จ ากดั 

การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั เอ เจ เทคโนโลย ีจ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

บริษทั ทิพยนารายณ์ จ ากดั การผลิตและจ าหน่าย 
   กระแสไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง    
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี   
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  8,668,521  27,774  980,041  27,429 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน         
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก (78,203)  (34,717)  86,844  (34,286) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  15,641  6,943  (17,368)  6,857 
สุทธ ิ  (62,562)  (27,774)  69,476  (27,429) 

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข -  -  -  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  8,605,959  -  1,049,517  - 

 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และไม่น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และ
ขอ้ 4(ฏ) ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 25 

(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดย
จัดประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหาร
จดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัอาจเลือกก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือก าหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 ยกเลิกการจัด
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตามสัญญา  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบ
ยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 460,067  -  460,067 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,025,058  -  1,025,058 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      
- ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,674,190  2,674,190  - 
- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 128,678 

 
128,678 

 
- 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,802,868  2,802,868  - 

รวม 4,287,993  2,802,868  1,485,125 
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งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,632  -  30,632 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 367,981  -  367,981 
หุน้กู ้ 5,791,408  -  5,791,408 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - หน้ีสินอนุพนัธ์ -  112,920  - 
รวม 6,190,021  112,920  6,190,021 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,702  -  23,702 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 15,838  -  15,838 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,839,585  -  6,839,585 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      
- ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,630,488  2,630,488  - 
- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  52,559  - 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,630,488  2,683,047  - 

รวม 9,509,613  2,683,047  6,879,125 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 30,345  -  30,345 
หุน้กู ้ 5,791,408  -  5,791,408 
รวม 5,821,753  -  5,821,753 

 
(ก.2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงิน ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระ
หน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณใน
การประเมินวา่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม 
TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไม่มีผลกระทบต่อค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเป็นสาระส าคญั 
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 
เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 102,030  21,847 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (102,030)  (21,847) 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,621  3,437 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,297  9,824 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (2,121)  (105) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่า 
   ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 
(104) 

  
- 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า 
   ท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 56,807 

 
9,940 

 107,500  23,096 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  102,030  21,847 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,368  1,368 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 103,398  23,215 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  1.94  1.97 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3   
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม            
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
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หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณ
การดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื่อ
สะท้อนผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมของเงินลงทุนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนได้
เสียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุน
ดงักล่าวออกไป 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
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การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้ หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากกิจการท่ีควบคุมร่วมกันถูกตดัรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้ น 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการ
ดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
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(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ              
การดอ้ยค่า  
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั   
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  

 
(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 
ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตรา
สารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายติุธรรม 
 

(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดั
ประเภท  

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ได้ถูกก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อ
ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไว้เพื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน
ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งต้นจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึง
รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกกลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการ
เงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ถูก
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคล้อง
อยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ี
คา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้  

 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการ เงินประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือ  

   
สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัด
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดังกล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไว้
ซ่ึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
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หนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส  เงิน
สดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
(ง.4) การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
 

(ง.5) อนุพันธ์ 
 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน  
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด เงิน
ลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู ้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
สะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน  ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย 
จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภท           
เผื่อเรียก  
 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 39 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา  

 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะ
สูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   
 

 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5 และ 20 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน 5 - 25 ปี 
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์  30 ปี 
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า  20 ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 3 - 15 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน    
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหัก
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม
รวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์
ใด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 
 
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีรวมธุรกิจ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลงังานมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอน และแสดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดั
จ าหน่ายสะสม การตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชเ้ส้นตรงตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 25 ปี 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น 
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ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  กลุ่ม
บริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ี
เป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้
สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าใหก้[ักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุด
สัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ี
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑ์
เดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิ
เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเกิดรายการ  

 
กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น
ท่ีเช่านั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็น
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า  จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่า
เช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า  
 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั)  

 
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงิน
สดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี
ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยั
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้ งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือ มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัหากมีการเปล่ียนแปลง
ของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอยอยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมี
การเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ี
ส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
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การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ  

 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง
เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน 
สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทาง
การเงินอย่างมีนัยส าคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั มีความเป็นไปได้ท่ีลูกหน้ีจะเขา้สู่การ
ลม้ละลาย เป็นตน้ 
 
การตัดจ าหน่าย  

 
มูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน 

 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ี
ซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้
แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่       
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
การกลับรายการด้อยค่า 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฑ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ 
กลุ่มบริษทัได้รับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ี 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกๆ 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดขึ้น ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ณ) ประมาณการหน้ีสิน  

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 
(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทั ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทั พิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่ าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง  
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก 
       ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
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(ต) รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจาก
ส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ  
 
รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
 
รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้รายได้
จากการขายกระแสไฟฟ้าส าหรับกิจการในประเทศไทยจะไดรั้บส่วนเพิ่ม ("ADDER") นบัจากวนัเร่ิมตน้ขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย ์เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั้น รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะไดรั้บในอตัราปกติ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงาน ขั้นความส าเร็จของงาน
ประเมินโดยใชว้ิธีอตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทั บนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หาก
สินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือ มีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่าง
กนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุ
ไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
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รายได้ค่านายหน้า 
 
ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการจัดหาสินคา้หรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือ
บริการดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัด าเนินการใน
ลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้  
 

(ถ) รายได้อื่น 
 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 
(ท) ดอกเบี้ย 

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ธ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(น) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
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(บ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี  
 
ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 

/สัญชำติ 
ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เจเพน็ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั วอระชา โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
SW PARTNERS INC. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

   สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ 
   ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม 
   บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มื ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริหารจดัการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้หรือบริการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบ ารุงรักษา ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าท่ีปรึกษา ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดด้อกเบ้ีย -  -  155,107  299,091 
รายไดเ้งินปันผล -  -   1,110,120   1,205,640 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -   118,355   116,981 
รายไดอ่ื้น -  -  2,644  8,644 
        
บริษัทร่วม        
รายไดค้่าท่ีปรึกษา 3,000  -  3,000  - 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
ขายสินคา้ 1,657  30,785  -  - 
ซ้ือสินคา้ 25,820  31,306  -  - 
ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบ ารุงรักษา 109,324  168,000  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 12,985  20,340  5,807  8,673 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ 699  11,509  -  115 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 51,954  56,061  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 6,696  15,186  6,696  15,186 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,635  -  311  - 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  46,993   41,694   31,690   37,352 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  1,706   988   1,037  521 
รวม 48,699  42,682   32,727   37,873 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,089  11,078 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  548   4  -  - 
  548   4  2,089  11,078 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 548  4  2,089  11,078 
        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและ 
   หนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปี 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม      31 ธนัวาคม 

 2562 2563 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.50 - 22,000  -  (22,000)  - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน   22,000  -  (22,000)  - 

          

เงินให้กู้ยืมระยะยาว          
บริษทัยอ่ย THBFIX3M 

+1.55 
THBFIX3M 

+1.55 
 

5,072,672 
  

- 
  

(1,730,034) 
  

3,342,638 
 3.50 3.50 109,756  -   (55,963)   53,793  
 5.65 3.50 1,635,157  -   (834,264)   800,893  
รวม   6,817,585  -  (2,620,261)  4,197,324 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,477,672)  -  (38,572)  (2,516,244) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำว 4,339,913  -  (2,658,833)  1,681,080 

รวมเงินให้กู้ยืม 6,839,585  -  (2,642,261)  4,197,324 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและ 
   หนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปี 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -   45   42 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,386  152,924   116   115 
รวม 93,386  152,924  161  157 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  86,568   -  15,641  - 
รวม  86,568   -  15,641  - 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 
สัญญางานปฏิบัติการ งานบ ารุงรักษา และงานประมวลผล 

 
บริษทัย่อยหลายแห่งไดท้ าสัญญางานปฏิบติัการ งานบ ารุงรักษา และงานประมวลผลกบักิจการท่ี เก่ียวขอ้งกนั เพื่อ
รับบริการเก่ียวกบัการควบคุมงานปฏิบติัการ งานบ ารุงรักษา และงานประมวลผลโครงการโซล่าฟาร์มแต่ละแห่ง
ตามสัญญาดังกล่าว สัญญามีระยะเวลา 2 ปี 8 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผล
ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2565 โดยมีอตัราค่าบริการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาเช่าอาคารส านักงาน 
 
บริษทัและบริษทัย่อยหลายแห่งไดท้ าสัญญาเช่าอาคารส านักงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  สัญญามีระยะเวลา 3 ปี     
นับแต่วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2565 โดยมีอตัราค่าเช่าและ
เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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สัญญาเช่าโกดังสินค้า 
 
บริษทัยอ่ยหลายแห่งไดท้ าสัญญาเช่าโกดงัสินคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี  6 เดือน นบัแต่
วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2565 โดยมีอตัราค่าเช่าตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญา 

 
สัญญาการบริหารจัดการ 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการกบับริษทัย่อยหลายแห่ง เพื่อให้บริการเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป โดยบริษทัตอ้ง
จดัหาบุคลากรเขา้ไปบริหารจดัการงานใหเ้ป็นไปตามระบบ ตามท่ีบริษทัย่อยก าหนด สัญญามีระยะเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2564 โดยมีอตัราค่าบริการตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาจ้างที่ปรึกษา 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งท่ีปรึกษากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อรับบริการเก่ียวกบัค าปรึกษาและค าแนะน าในกิจกรรม
ของบริษทัในประเทศญ่ีปุ่ น สัญญามีระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุด
ในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีอตัราค่าบริการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
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สัญญาเงินให้กู้ยืม 
 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยจ านวน 3,120 ลา้นบาท มีก าหนด
ช าระเงินตน้ทุก 6 เดือน โดยจะครบก าหนดช าระเงินงวดสุดทา้ยในปี 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อ
ปี และไม่มีหลกัประกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยจ านวน 170 ลา้นบาท มีก าหนด
ช าระเงินตน้ทุก 6 เดือน โดยจะครบก าหนดช าระเงินงวดสุดทา้ยในปี 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อ
ปี และไม่มีหลกัประกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยจ านวน 267 ลา้นบาท มีก าหนด
ช าระเงินต้นทุก 3 เดือน โดยจะครบก าหนดช าระเงินงวดสุดท้ายในปี 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 
THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยจ านวน 8,450 ลา้นบาท มีก าหนด
ช าระเงินต้นทุก 3 เดือน โดยจะครบก าหนดช าระเงินงวดสุดท้ายในปี 2567 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 
THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยจ านวน 679 ลา้นบาท มีก าหนด
ช าระเงินต้นทุก 3 เดือน โดยจะครบก าหนดช าระเงินงวดสุดท้ายในปี 2568 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 
THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
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6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ  181   181   20   20 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  735,286   459,886   667,344   23,682 
รวม 735,467  460,067  667,364  23,702 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  5 548  4  2,089  11,078 
         

กิจกำรอ่ืนๆ         
ลูกหน้ีการคา้  561,781  558,095  -  - 
รายไดค้า้งรับ  438,763  474,110  46  - 
เงินประกนัผลงาน  3,067  3,172  -  - 
อ่ืนๆ    51,649  14,012  7,897  4,760 
  1,055,260  1,049,389  7,943  4,760 

         
รวม  1,055,808  1,049,393  10,032  15,838 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
(27,048) 

  
(24,335) 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ  1,028,760  1,025,058  10,032  15,838 

         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
2,713 

  
19,704 

  
- 

  
- 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 452,060  502,692  -  - 
เกินก าหนดช าระ :        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  74,997   23,659  -  - 
3 - 6 เดือน  3,899   4,244  -  - 
6 - 12 เดือน  5,284   1,657  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน  26,089   25,847  -  - 

รวม 562,329  558,099  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
(22,731) 

  
(22,680) 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 539,598  535,419  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 14,915  11,780  -  - 
สินคา้ระหวา่งผลิต -  4,070  -  - 
วตัถุดิบ 526,002  717,435  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง -  32,818  -  - 
รวม 540,917  766,103  -  - 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (3,517)  (3,522)  -  - 
สุทธ ิ 537,400  762,581  -  - 
        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมเป็น        
   คา่ใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 391,969  483,464  -  - 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (5)  -  -  - 
สุทธ ิ 391,964  483,464  -  - 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน - สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 

ส าหรับปี 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                        
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั 100  100  1,500,000  1,500,000  2,301,000  2,301,000  -  -  2,301,000  2,301,000  1,053,000  1,149,000 
บริษทั สตีลรูฟ จ ากดั 100  100  57,373  57,373  57,373  57,373  -  -  57,373  57,373  -  - 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอน็จีเนียร่ิง จ ากดั 100  100  10,000  10,000  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  -  - 
บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากดั 100  100  400,000  400,000  408,640  408,640  -  -  408,640  408,640  -  - 
บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั 100  100  240,000  240,000  312,300  312,300  -  -  312,300  312,300  57,120  56,640 
บริษทั เซท เอนเนอยี จ ากดั 40  40  100,000  100,000  40,000  -  -  -  40,000  -  -  - 

         3,129,313  3,089,313  -  -  3,129,313  3,089,313  1,110,120  1,205,640 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ผูบ้ริหารพิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทั เซท เอนเนอยี จ ากดั 
แม้ว่ากลุ่มบริษัทถือหุ้นและมีสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าก่ึงหน่ึง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทควบคุมบริษัท เซท                       
เอนเนอยี จ ากดั ตามบนัทึกความเขา้ใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือและการบริหารงานกบัผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 
ส่งผลใหเ้ปล่ียนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยและกลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัถืออยูใ่นบริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดั ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอ านาจการ
ควบคุม และรับรู้ผลก าไรท่ีเกิดขึ้นในรายไดอ่ื้นเป็นจ านวน 9,598 บาท  
 
 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มบริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั 

 
 31 ธันวำคม 2563 

 
กลุ่มบริษทั 

โซล่า เพาเวอร์  
บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ี 
ไม่มีสาระส าคญั  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 910,031     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,449,615     
หน้ีสินหมุนเวียน 2,575,907     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,639,539     
สินทรัพย์สุทธิ 12,144,200     

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,839,355  95,203  1,934,558 

      
รายได ้ 4,135,913     
ก าไร 2,932,568     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,932,568     
ก าไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 319,512  11,245  330,757 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ี  
   ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
- 

  
- 

  
- 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,853,742     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (19,121)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (4,118,947)     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (284,326)     

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 31 ธันวำคม 2562 

 
กลุ่มบริษทั 

โซล่า เพาเวอร์  
บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ี 
ไม่มีสาระส าคญั  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,225,172     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 16,110,583     
หน้ีสินหมุนเวียน 2,587,775     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,250,346     
สินทรัพย์สุทธิ 10,497,634     
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,752,845  34,471  1,787,316 

      
รายได ้ 4,367,279     
ก าไร 2,907,546     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,907,556     
ก าไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 331,124  10,710  341,834 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ี  
   ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
2 

  
- 

  
2 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,995,436     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 14,715     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (3,741,672)     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 268,479     

 
 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11    ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคาร และ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผงเซลลแ์สงอาทิตย์
เคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า 
อุปกรณ์ และ 
เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
รำคำทุน              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 1,993,053  1,175,778  16,927,502  34,908  17,125  -  20,148,366 
เพ่ิมขึ้น -  5,181  6,365  2,449  -  51  14,046 
โอน -  (503)  542  12  -  (51)  - 
จ าหน่าย -  (7,280)  (17,970)  (1,131)  -  -  (26,381) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 1,993,053  1,173,176  16,916,439  36,238  17,125  -  20,136,031 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม 

TFRS 16 เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (ข)) - 
 

96,952 
 

-  274  4,804  -  102,030 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,993,053  1,270,128  16,916,439  36,512  21,929  -  20,238,061 
เพ่ิมขึ้น -  28,599  23,780  1,649  -  4,757  58,785 
จ าหน่าย -  (27,176)  (26,370)  (4,060)  (693)  -  (58,299) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,993,053  1,271,551  16,913,849  34,101  21,236  4,757  20,238,547 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคาร และ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผงเซลลแ์สงอาทิตย์
เคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า 
อุปกรณ์ และ 
เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 -  322,754  3,333,866  21,289  12,019  -  3,689,928 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  75,070  576,792  4,737  1,606  -  658,205 
โอน -  (542)  542  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  (6,358)  (5,588)  (476)  -  -  (12,422) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 -  390,924  3,905,612  25,550  13,625  -  4,335,711 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  81,624  574,747  4,766  2,906  -  664,043 
จ าหน่าย -  (11,254)  (9,582)  (3,558)  (323)  -  (24,717) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  461,294  4,470,777  26,758  16,208  -  4,975,037 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคาร และ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผงเซลลแ์สงอาทิตย์
เคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า 
อุปกรณ์ และ 
เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,993,053  782,252  13,010,827  10,688  1,446  -  15,798,266 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  2,054  -  2,054 
 1,993,053  782,252  13,010,827  10,688  3,500  -  15,800,320 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,993,053  724,318  12,443,072  7,168  689  4,757  15,173,057 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  85,939  -  175  4,339  -  90,453 
 1,993,053  810,257  12,443,072  7,343  5,028  4,757  15,263,510 

    



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 31,879  10,879  11,239  53,997 
เพ่ิมขึ้น -  1,115  -  1,115 
จ าหน่าย -  (108)  -  (108) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 31,879  11,886  11,239  55,004 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติั
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 3 
(ข)) 18,655  204  2,988 

 

21,847 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 50,534  12,090  14,227  76,851 
เพ่ิมขึ้น -  731  -  731 
จ าหน่าย (14)  (564)  -  (578) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 50,520  12,257  14,227  77,004 
        
ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 10,268  6,179  7,478  23,925 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,375  1,662  1,255  9,292 
จ าหน่าย -  (107)  -  (107) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 16,643  7,734  8,733  33,110 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 9,512  1,898  1,732  13,142 
จ าหน่าย -  (548)  -  (548) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 26,155  9,084  10,465  45,704 

        
        
        
        
        
        
        



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 15,236  4,152  452  19,840 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  2,054  2,054 
 15,236  4,152  2,506  21,894 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 8,849  3,021  101  11,971 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15,516  152  3,661  19,329 
 24,365  3,173           3,762   31,300 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคา
เต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 102.97 ล้านบาท และ 9.14 ล้านบาท 
ตามล าดบั (2562:107.90 ล้านบาท และ 9.28 ล้านบาท) 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ
พลงังาน 

 
 

ค่าความนิยม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 57,895  11,286  62,293  131,474 
เพิ่มขึ้น -  -  15,058  15,058 
ลดลง -  -  (37)  (37) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 57,895  11,286  77,314  146,495 
เพิ่มขึ้น -  -   4,434    4,434  
ลดลง -  -   (808)   (808) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  57,895    11,286    80,940    150,121  

        

ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 11,577  -  25,215  36,792 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,388  -  5,960  8,348 
จ าหน่าย -  -  (6)  (6) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 13,965  -  31,169  45,134 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2,754   -   8,426    11,180  
จ าหน่าย  -     -   (681)   (681) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  16,719   -   38,914    55,633  

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 43,930  11,286  46,145  101,361 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 41,176  11,286  42,026  94,488 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,167 
เพิ่มขึ้น 14,971 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 19,138 
เพิ่มขึ้น 4,375 
ลดลง (137) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 23,376 

  
ค่าตัดจ าหน่าย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 728 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 81 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม  2563 809 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,103 
จ าหน่าย (56) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2,856 
  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 18,329 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 20,520 
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13 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 3,000  30,632  -  - 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,197,353  1,696,189  2,197,353  1,696,189 
 2,197,353  1,696,189  2,197,353  1,696,189 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
   การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 

 
 

21,100 

 

691 

 

4,417 

 

691 
รวมส่วนที่หมุนเวียน 2,221,453  1,727,512  2,201,770  1,696,880 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

หุน้กู ้        
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,898,084  4,095,219  1,898,084  4,095,219 
 1,898,084  4,095,219  1,898,084  4,095,219 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตาม 
   สัญญาเช่าการเงิน) 

 
69,346 

  
677 

  
14,394 

  
677 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน 1,967,430  4,095,896  1,912,478  4,095,896 

        
รวม 4,188,883  5,823,408  4,114,248  5,792,776 
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หุ้นกู้ 
 

รายละเอียดของหุน้กูข้องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
หุน้กู ้ 4,100,000  5,800,000  4,100,000  5,800,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ าหน่าย (4,563)  (8,592)  (4,563)  (8,592)  

4,095,437  5,791,408  4,095,437  5,791,408 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,197,353)  (1,696,189)  (2,197,353)  (1,696,189) 

รวม 1,898,084  4,095,219  1,898,084  4,095,219 

 
เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 บริษทัออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ช าระคืนเงินตน้                     
วนัเดียวกบัวนัครบก าหนดไถ่ถอนและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ในวงเงินมูลค่า 500 ลา้นบาท มีระยะเวลา 3 ปี และช าระ
ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2564  
 
เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 บริษทัออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ช าระคืนเงินตน้                         
วนัเดียวกบัวนัครบก าหนดไถ่ถอนและไม่มีผูแ้ทนให้แก่สถาบนัการเงินและผูล้งทุนรายใหญ่ในวงเงินมูลค่า 12,500 
ลา้นบาท แบ่งเป็น 8 ชุด โดยแต่ละชุดมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยครบก าหนดไถ่ถอนตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม 2564 ถึง 2566 
 
รายละเอียดของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทัมีดงัน้ี 
 

มูลค่า  อตัราดอกเบ้ีย  อายหุุน้กู ้  วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
(ล้านบาท)  (ร้อยละต่อปี)  (ปี)   

1,700  3.62  6 ปี  16 ธนัวาคม 2564 
1,250  3.80  7 ปี  16 ธนัวาคม 2565 
650  3.94  8 ปี  16 ธนัวาคม 2566 
500  2.20  3 ปี  10 มกราคม 2564 
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การเคล่ือนไหวส าหรับหุ้นกู้ซ่ึงรวมถึงส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,791,408  8,160,569  5,791,408  8,160,569 
จ่ายช าระคืนหุน้กู ้ (1,700,000)  (2,375,000)  (1,700,000)  (2,375,000) 
ปรับปรุงหุ้นกูต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 4,029  5,839  4,029  5,839 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 4,095,437  5,791,408  4,095,437  5,791,408 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึง
เป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ท่ีดิน  45,000  -  -  - 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 1,407 ล้านบาท และ                           
35 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2562: 1,350 ล้านบาท และ 35 ล้านเหรียญสหรัฐ) 
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14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 93,386  152,924  161  157 
         

กิจกำรอ่ืนๆ         
เจา้หน้ีการคา้  38,731  69,512  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  35,070  98,519  8,783  9,855 
รายไดรั้บล่วงหนา้   11,333   13,702  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   11,695   14,374  11,167  13,688 
อ่ืนๆ  12,714  18,950  6,350  6,645 
  109,543  215,057  26,300  30,188 

รวม  202,929  367,981  26,461  30,345 
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15 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส ำรองกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของปี 2562 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ           
เงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยคา่ 

 

16 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

• ส่วนงาน 1 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย และใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาเหล็กและหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์
• ส่วนงาน 2 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
• ส่วนงาน 3 ธุรกิจอ่ืนๆ 
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร
ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป
ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ  
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 งบกำรเงนิรวม 
 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  

และให้บริการติดตั้งหลงัคา
เหลก็และหลงัคาพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอื่นๆ  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน                
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 615,530  728,022  4,254,960  4,482,471  49,664  36,045  4,920,154  5,246,538 
รวมรำยได้ 615,530  728,022  4,254,960  4,482,471  49,664  36,045  4,920,154  5,246,538 

ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า -  -  1,231,503  1,297,595  -  -  1,231,503  1,297,595 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า -  -  3,022,698  3,178,130  -  -  3,022,698  3,178,130 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการติดตั้งหลงัคาเหลก็และ 
   หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

  
509,190  

  
587,453 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
509,190 

  
587,453 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการอื่น  106,340   140,569  759  6,746  49,664  36,045  156,763  183,360 

รวม 615,530  728,022  4,254,960  4,482,471    49,664  36,045  4,920,154  5,246,538 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 495,543  512,121  759  6,746   4,021   3,343  500,323  522,210 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 119,987  215,901  4,254,201  4,475,725   45,643   32,702  4,419,831  4,724,328 

รวม 615,530  728,022  4,254,960  4,482,471  49,664  36,045  4,920,154  5,246,538 
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 งบกำรเงนิรวม 

 

ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

  
ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

  
 
 

ธุรกิจอื่นๆ 

  
 
 

ตดัรายการระหว่างกนั 

  
 
 

รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (4,429)  (30,933)  3,402,087  3,416,480  5,475  4,365  (65)  (400)  3,403,068  3,389,512 
                    

รายไดด้อกเบ้ีย  20   86   145   340   202,268   320,704   (201,901)  (311,827)  532  9,303 
ตน้ทุนทางการเงิน  (1,322)  (2,103)   (261,123)  (393,611)   (205,620)  (276,314)   201,901   311,827  (266,164)  (360,201) 
ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (1,302)  (2,017)   (260,978)  (393,271)   (3,352)  44,390  -  -  (265,632)  (350,898) 
                    

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย -  -  -  -  (2,004)  (24)  -  -  (2,004)  (24) 
                    

ก ำไร (ขำดทนุ) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้ (5,731)  (32,950)  3,151,056  3,032,496  1,110,239  1,254,371  (1,110,185)  (1,206,040)  3,145,379  3,047,877 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ -  (37)  (71,840)  (31,383)  (665)  (10,225)   (10,501)  5,026  (83,006)  (36,619) 
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี (5,731)  (32,987)  3,079,216  3,001,113  1,109,574  1,244,146  (1,120,686)  (1,201,014)  3,062,373  3,011,258 
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 งบกำรเงนิรวม 

 

ธุรกิจผลิต จ าหน่าย 
และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

 
 

ธุรกิจอื่นๆ  

 
 

ตดัรายการระหว่างกนั  

 
 

รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ตำมส่วนงำนที่รำยงำน                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 94,700  41,425  15,127,027  15,732,910  39,747  24,064  2,036  1,921  15,263,510  15,800,320 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม  -  -  -  -  -  39,976  -  -  -  39,976 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 187,034  3,057  169,034  169,323  2,847,844  2,630,488  -  -  3,203,912  2,802,868 
สินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดปั้นส่วน                 3,250,773  3,260,137 
รวมสินทรัพย์                 21,718,195  21,903,301 

                    
หนีสิ้นตำมส่วนงำนที่รำยงำน                     
เงินกูย้ืม 3,000  30,632   4,197,324   6,568,372  -  22,000  (4,197,324)  (6,590,372)  3,000  30,632 
หุ้นกู ้ -  -  -  -  4,095,437  5,791,408  -  -  4,095,437  5,791,408 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 464,017  477,098 
รวมหนีสิ้น                 4,562,454  6,299,138 
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สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยจึ์งไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัร
ส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 

ส าหรับปีส้ินสุด 
   วันที่  31 ธันวาคม 

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ขายในประเทศ 4,254,201  765,055    5,019,256    4,475,726   1,087,232    5,562,958  
ขายต่างประเทศ -  48,038  48,038  -   34,808    34,808  
ตดัรายการระหวา่งกนั -   (147,140)   (147,140)  -   (351,228)   (351,228) 
รวม 4,254,201  665,953  4,920,154  4,475,726  770,812  5,246,538 

 
17 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดเ้งินปันผล 9,947  9,287  1,110,120  1,205,640 
รายไดด้อกเบ้ีย 531  9,303  202,266  320,696 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  118,356  116,981 
เงินชดเชยค่าความเสียหาย 24,352  13,853  -  - 
อ่ืนๆ 20,632  13,570  6,079  8,930 
รวม 55,462  46,013  1,436,821  1,652,247 
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18 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  82,646   82,894   42,730   42,456 
ค่าล่วงเวลาและโบนสั  13,879   13,618   10,292   8,817 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  1,644   1,660   824   853 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้  975   1,269   383   577 
อ่ืนๆ  7,189   7,038   3,699   3,321 
รวม  106,333   106,479  57,928  56,024 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

 
บริษทัในกลุ่มหลายแห่งไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 6 ของ
เงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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19 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  225,186   143,684  -  - 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  166,778   339,780  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย    677,247  668,369  16,371  10,473 
ค่าบริหารจดัการและสาธารณูปโภค  199,413   293,622  7,285  10,166 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 77,151  106,693  -  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 106,333  106,479  57,928  56,024 
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 53,065  46,643  -  - 
ค่านายหนา้ 17,170  5,770  -  - 
อ่ืนๆ 111,424  203,424  43,263  63,715 
รวมต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและจัดจ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
1,633,767 

  
1,914,464 

  
124,847 

  
140,378 
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20 ภำษีเงินได้ 
 

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  74,568  43,037  3,351  11,510 
ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกสูงไป  (37)  (48)  (37)  (2) 
  74,531  42,989  3,314  11,508 

         

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  8,475  (6,370)  (2,990)  (1,283) 
  8,475  (6,370)  (2,990)  (1,283) 

รวมภำษีเงินได้  83,006  36,619  324  10,225 

 
 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   3,145,379    3,047,877 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  629,076  20  609,575 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (553,502)    (583,435) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   6,197    6,110 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
1,272 

    
4,417 

ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกสูงไป   (37)    (48) 
รวม 2.6  83,006  1.2  36,619 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,105,536    1,258,804 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  221,107  20  251,761 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (222,845)    (241,919) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,099    385 
ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกสูงไป   (37)    (2) 
รวม 0.03  324  0.8  10,225 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 184,246  164,039  (14,760)  (8,662) 
การหกักลบรายการของภาษี (145)  (1,612)  145  1,612 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  184,101  162,427  (14,615)  (7,050) 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 145  1,611  (14,631)  (8,576) 
การหกักลบรายการของภาษี (145)  (1,611)  145  1,611 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ -  -  (14,486)  (6,965) 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 2563      2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 156,085  114  -  156,199 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,113  (2,711)  -  402 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4,841  1  -  4,842 
อนุพนัธ์ -  (10,423)  33,095  22,672 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  131  -  131 
รวม 164,039  (12,888)  33,095  184,246 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 6,943  (4,868)  -  2,075 
หุน้กู ้ 1,719  (807)  -  912 
อนุพนัธ์ -  1,262  10,511  11,773 
รวม 8,662  (4,413)  10,511  14,760 

        
สุทธ ิ 155,377  (8,475)  22,584  169,486 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 2562      2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 155,983  102  -  156,085 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,853  260  -  3,113 
เงินลงทุนเผื่อขาย 991  -  (991)  - 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  4,841  -  4,841 
รวม 159,827  5,203  (991)  164,039 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผื่อขาย -  -  6,943  6,943 
หุน้กู ้ 2,886  (1,167)  -  1,719 
รวม 2,886  (1,167)  6,943  8,662 

        
สุทธ ิ 156,941  6,370  (7,934)  155,377 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 
 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 2563    2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  30  -  30 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,611  (1,496)  -  115 
รวม 1,611  (1,466)  -  145 

        



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 
 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 2563    2563 

 (พันบาท) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 6,857  (4,912)  -  1,945 
หุน้กู ้ 1,719  (806)  -  913 
อนุพนัธ์ -  1,262  10,511  11,773 
รวม 8,576  (4,456)  10,511  14,631 

        
สุทธ ิ (6,965)  2,990  (10,511)  (14,486) 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 
 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 2562    2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,495  116  -  1,611 
เงินลงทุนเผื่อขาย 1,048  -  (1,048)  - 
รวม 2,543  116  (1,048)  1,611 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผื่อขาย -  -  6,857  6,857 
หุน้กู ้ 2,886  (1,167)  -  1,719 
รวม 2,886  (1,167)  6,857  8,576 

        
สุทธ ิ (343)  1,283  (7,905)  (6,965) 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ยอดขาดทุนยกไป 122,500  225,206  -  - 
 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในระหว่างปี 2563 ถึง 2568 ผลต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายไดด้งักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มี
ความแน่นอนวา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 
21 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่าง ปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก แสดงการ
ค านวณดงัน้ี   

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั 2,731,616  2,669,424  1,105,212  1,248,579 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย        
    ถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 973,990  973,990  973,990  973,990 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 2.80  2.74  1.13  1.28 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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22 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 7 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 0.55    535,684 
เงินปันผลระหวา่งกาล 30 มีนาคม 2563 เมษายน 2563 0.72  701,260 
รวม     1,236,944 

 
23 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 96 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย -  
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุน  3,203,912   -   3,203,912   -  1,813,348  1,390,564  3,203,912 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  3,203,912   -   3,203,912          

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  4,095,437  4,095,437  -  4,217,273  -  4,217,273 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน              
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 54,497  -  54,497  -  54,497  -  54,497 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 54,497  4,095,437  4,149,934         

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย -  
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุน 2,788,450  -  2,788,450  -  1,523,133  1,265,317  2,788,450 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 58,864  -  58,864  -  58,864  -  58,864 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 2,847,314  -  2,847,314         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  4,095,437  4,095,437  -  4,217,273  -  4,217,273 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  4,095,437  4,095,437         

 
 
 

 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  
มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม  
บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 2,644,396  -  2,644,396  -  2,644,396 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 29,794  -  29,794  -  29,794 
          
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
หุน้กู ้ (5,791,408)  -  (5,993,595)  -  (5,993,595) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  (112,920)  -  (112,920) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 2,600,694  -  2,600,694  -  2,600,694 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 29,794  -  29,794  -  29,794 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

หุน้กู ้ (5,791,408)  -  (5,993,595)  -  (5,993,595) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  52,559  -  52,559 

 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ
ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

หุน้กู ้  ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน  
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาจากนายหนา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น 
   ความตอ้งการของตลาด 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุด รวมถึงพิจารณาความน่าเช่ือถือและ 
   ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ ในการประเมิน 

 
(ข) รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

  งบกำรเงินรวม  

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความ 
   ต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

ปรับปรุง
มูลค่ายติุธรรม  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  

 (พันบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน 
   หมุนเวียน 

         

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร 
     หรือขาดทุน 2,644,396  8,462,417  (9,319,990)  (8,968)  1,777,855 

          
สินทรัพย์ทางการเงิน 
   ไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร 
     หรือขาดทุน 29,794  -  -  5,699  35,493 
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  งบกำรเงินรวม  

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความ 
   ต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

ปรับปรุง
มูลค่ายติุธรรม  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  

 (พันบาท) 
2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,421,256  8,800,825  (8,642,893)  65,208  2,644,396 

          
เงินลงทุนระยะยาวอืน่           
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 27,625  -  -  2,169  29,794 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ปรับปรุง

มูลค่ายติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
  (พันบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2,600,694  4,578,050  (5,677,995)  (13,109)  1,487,640 

          
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 29,794  -  -  5,699  35,493 

          
2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,266,144  5,153,325  (4,876,624)  57,849  2,600,694 

          
เงินลงทุนระยะยาวอืน่           
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 27,625  -  -  2,169  29,794 
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(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั  
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจัดท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นักงาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ค.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 
 
(ค.1.1) ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตเน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัอยูภ่ายใตส้ัญญาระยะยาวกบัคู่สัญญา
นอ้ยราย อยา่งไรก็ตามสัญญาโดยทัว่ไปจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่
และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 
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(ค.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์
อนุพนัธ์ ถูกจ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 

(ค.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม 
 กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ย
กวา่ 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 

ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั 
   การเงิน 

 
3,000 

  
3,000 

  
- 

  
- 

  
3,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี 
   หมุนเวียนอ่ืน 

 
202,929 

  
202,929 

  
- 

  
- 

  
202,929 

หุน้กู ้ 4,095,437  2,340,215  1,998,720  -  4,338,935 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 90,446  22,664  71,690  -  94,354 
 4,391,812  2,568,808  2,070,410  -  4,639,218 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ย
กวา่ 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 

ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี 
   หมุนเวียนอ่ืน 

 
26,461 

  
26,461 

  
- 

  
- 

  
26,461 

หุน้กู ้ 4,095,437  2,340,215  1,998,720  -  4,338,935 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18,811  4,764  14,952  -  19,716 
 4,140,709  2,371,440  2,013,672  -  4,385,112 

 
(ค.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอัตรา
แลกเปล่ียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์
เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 
 
(ค.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเส่ียงใน
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อยกว่าหน่ึงปี 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกับการซ้ือและขายในสกุล
เงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั 
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(ค.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่ง 
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มี
อตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 13) กลุ่มบริษทัไดล้ด
ความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้มัน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชต้ราสารอนุพนัธ์
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อจัดการฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ีย
ส าหรับเงินกูย้มืบางรายการ 
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทเข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้กับ               
สถาบนัการเงินหลายแห่ง เพื่อแลกอตัราดอกเบ้ียลอยตวักับอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยมีการแลกเปล่ียนกัน          
ทุก ๆไตรมาส ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 จนถึง สิงหาคม 2568 โดยมีเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

24 กำรบริหำรจัดกำรทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
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25 ภำระผูกพนักับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ท่ีดิน 595,066  -  -  - 
        
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
   ภายใต้สัญญาบริการ 

       

ภายใน 1 ปี 40,234  57,432  -  791 
1 - 5 ปี -  2,100  -  - 
รวม 40,234  59,532  -  791 

        

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ 1,690  271,668  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 28,470  90,080  -  - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 8,805  -  -  - 
รวม 38,965  361,748  -  - 

 
เงินลงทุนใน “Ukujima Mega Solar Project” 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัได้ร่วมลงทุนพฒันาโครงการโซลาร์ฟาร์ม “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดก าลงั         
การผลิตรวม 480 เมกกะวตัต ์ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวนเงินลงทุนการพฒันาโครงการ
ทั้งส้ิน 178,759 ลา้นเยน โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 17.92 เป็นจ านวนเงิน 9,000 ลา้นเยน ซ่ึงบริษทัไดมี้
การช าระทุนคร้ังท่ี 1 เป็นจ านวนเงิน 2,317 ลา้นเยนไปแล้วเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 และช าระทุนคร้ังท่ี 2 เป็น
จ านวนเงิน 1,924 ลา้นเยนไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 และบริษทัจะด าเนินการช าระเงินงวดท่ีเหลือภายใน
เดือนกนัยายน 2564 
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26 คดีฟ้องร้อง 
 
เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2562 กลุ่มบริษทัได้รับค าฟ้องความแพ่งจากศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง ระหว่างบริษทั ไอโคนิคส์ อิงค ์โดยบริษทั อีดีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผูรั้บมอบอ านาจ (โจทก์) 
และบริษทัโซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จ ากัด จ าเลยท่ี 1 กับบริษทัในกลุ่มรวม 37 บริษทัในฐานความผิดละเมิด
ลิขสิทธ์ิการใช้โปรแกรมระบบ SCADA และเรียกค่าเสียหายรวมทั้ งส้ิน 50 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์มีค าสั่งยกค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวท่ีโจทก์ห้ามจ าเลยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ และศาลชั้นตน้พิพากษา
ยกฟ้องโจทก ์
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2562 บริษทัไดรั้บค าฟ้องความอาญาจากศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ
กลาง ระหว่างบริษทั ไอโคนิคส์ อิงค์ โดยบริษทั อีดีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผูรั้บมอบอ านาจ (โจทก์) และ
บริษทัเอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) จ าเลยท่ี 1 ในฐานความผิดละเมิดลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมระบบ SCADA เพื่อหา
ก าไรและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องโจทกใ์นชั้นไต่สวนมูลฟ้อง อยา่งไรก็ตามโจทก์ได้
ยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษา ทั้งน้ีผลของคดีดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

27 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ การเขา้
รับโอนกิจการทั้งหมด การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยมี
รายละเอียดส าคญัดงัน้ี 
 
- การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ส าหรับใชใ้นพื้นท่ีเมืองใหม่ เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
ก าลงัการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวตัต์ ผ่านบริษทั เซท เอนเนอยี จ ากัด และการเขา้รับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษทั มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 40 ในบริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดั 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
- การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดั โดยจดัสรรใหบ้ริษทั มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั ในราคาหุน้ละ 22.00 บาท เพื่อช าระมูลค่ากิจการทั้งหมด
ของบริษทั มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
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เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเร่ือง
จ่าย เงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,168.79 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้าย
ปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22 และ
จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวขึ้นอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 


