
 
 

 

   

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน)  

 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริษัท เด็มโก้ จ  ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) ซ่ึง

ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึง

หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ดว้ย

เช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแส   

เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั 

(มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มกิจกำรและ

บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ

ขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

  เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน

กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี  

การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.4.1 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง ขอ้ 4.1 นโยบำย

บญัชี เร่ือง รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมสญัญำก่อสร้ำง 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัรับรู้รำยได้ค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำงำน

โครงกำรจ ำนวน 2,053.28 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรรับรู้รำยไดค่้ำก่อสร้ำงตำมสัญญำโครงกำรจ ำนวน 275.36 

ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ธุรกิจกำรก่อสร้ำงโดยพื้นฐำนจะมีควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรใช้ดุลยพินิจเน่ืองจำกกำรรับรู้รำยได้ค่ำก่อสร้ำงตำม

สัญญำโครงกำร จะรับรู้รำยได้เม่ือกิจกำรปฏิบัติตำมภำระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงโดยค ำนวณจำก

อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จตำมท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จค ำนวณจำกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบั

ประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดในกำรก่อสร้ำงตำมสญัญำ และพิจำรณำประกอบกบัอตัรำส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของ

บริษัทจะมีกำรปรับปรุงหรือทบทวนประมำณต้นทุนค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำงำนโครงกำร โดยใช้ดุลยพินิจภำยใต้ข้อ

สมมติฐำนและหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี เน่ืองจำกประมำณตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของโครงกำร

เป็นรำยกำรท่ีใชดุ้ลยพินิจและอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบั 

- ควำมครบถว้นและถูกตอ้งของประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีจะท ำใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

- กำรส่งมอบงำนตำมสญัญำภำยในเวลำท่ีประมำณไว ้  

- ควำมเพียงพอของทรัพยำกรท่ีสำมำรถท ำงำนใหเ้สร็จในแต่ละสญัญำ 

- กำรเปล่ียนแปลงตน้ทุนในกำรก่อสร้ำง  เช่น ค่ำวสัดุ ค่ำแรง ท่ีมีรำคำเพิ่มข้ึนหรือลดลง  
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วิธีกำรตรวจสอบ  

ขำ้พเจ้ำก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบและได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงเหมำะสมจำกกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำร

ประมำณกำรตน้ทุนในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำงำนโครงกำร กำรรับรู้รำยได้ค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำงำนโครงกำรและก ำไร

ขั้นตน้โดยก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี  

- สอบถำมผูบ้ริหำรและวิศวกรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท ำควำมเขำ้ใจวิธีกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำประมำณ

กำรงบประมำณกำรก่อสร้ำง กำรคิดค ำนวณอตัรำควำมส ำเร็จของงำน กำรเปล่ียนแปลงงบประมำณกำร

ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนระหวำ่งก่อสร้ำงเพื่อใหไ้ดค้วำมมัน่ใจในตวัเลขประมำณกำรต่ำง ๆ ท่ีจะน ำมำใชใ้น

กำรค ำนวณรำยไดข้องงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

- ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดัท ำงบประมำณของโครงกำร ท่ีมำของปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ โดยกำร

รวบรวมหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดัท ำงบประมำณเพื่อประเมินควำมเหมำะสมของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ 

- ท ำควำมเขำ้ใจกำรค ำนวณหำอตัรำควำมส ำเร็จของงำน และจะสืบหำสำเหตุหำกเกิดควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส ำคญั รวมทั้งยงัไดน้ ำอตัรำส่วนควำมส ำเร็จของงำนนั้นเทียบกบั อตัรำส่วนของตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึน เม่ือ

เทียบกบังบประมำณทั้งหมด  และสืบหำสำเหตุควำมแตกต่ำงถำ้มีนยัส ำคญั เพื่อใหไ้ดค้วำมมัน่ใจเก่ียวกบัอตัรำ

ควำมส ำเร็จของงำนท่ีจะน ำมำใช ้

- ออกแบบกำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อทดสอบควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบัขั้นควำมส ำเร็จ

ของงำน ตน้ทุนท่ีจะท ำใหเ้สร็จและประมำณกำรตน้ทุนโดยใหค้รอบคลุมกำรรับรู้รำยไดค่้ำก่อสร้ำงตำมสัญญำ

งำนโครงกำรและกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้  

- ท ำกำรวิเครำะห์และประเมินก ำไรท่ีมีควำมผนัผวนท่ีเป็นสำระส ำคญัของงำนโครงกำรก่อสร้ำง 

- วิเครำะห์สภำพคล่องของกิจกำรเพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรัพยำกรต่ำงๆเพื่อให้สำมำรถท ำงำน

ไดเ้สร็จตำมสญัญำ  

- ทดสอบผลงำนขั้นสุดทำ้ยของโครงกำรท่ีจะท ำเสร็จในปีท่ีสัมพนัธ์กบัประมำณกำรปีก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ำ

ผูบ้ริหำรของบริษทัมีกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณโครงกำรท่ีน่ำเช่ือถือ 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำร (แต่ไม่รวมถึง

งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจดัเตรียมให้กบัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีใน

รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฎวำ่ขอ้มูล

อ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
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เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำรตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจ้ำจะส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำร

ด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ี

ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัในกำร

ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับ

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม

กิจกำรและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก

กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำน

ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้

เป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญั

เม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำร

ตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิด

จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น 

และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำม

เส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก

ขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร

แสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม

กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ

กลุ่มกิจกำรและบริษทั 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ

กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

- สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก

หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ี

อำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

หรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี

ของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี

ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่ม

กิจกำรและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดง

รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

- ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรและบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร

ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำรและบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่

เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร

ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร

ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือ

ว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนั

ไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบ

งบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบ

บญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน 

ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่ง

สมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

 

 

                  บริษทั ส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ำกดั 

 
                                                                                                                                            

                                 (นำยนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ) 

                ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 10305 

กรุงเทพมหำนคร : วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 

 

 

 



หมายเหต ุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 90,144                192,534               63,317                171,087               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอืน่ 12.1,44 866,054               884,215               804,759               808,111               
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาหมนุเวยีน 13,44 442,013               578,690               442,013               578,443               
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 14 3,075                  4,108                  3,075                  4,108                  
สนิคา้คงเหลอื 15 220,114               229,160               121,502               76,975                
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 16 56,981                140,943               52,939                136,441               

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,678,381               2,029,650               1,487,605               1,775,165               

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั 17 47,700                42,200                44,700                42,200                
สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 18,44 2,882,009            1,110,827            2,882,009            1,110,827            
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 19 1,397,342            1,338,822            1,206,849            1,206,849            
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 20 -                        -                        944,507               762,986               
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 21 100,568               97,260                60,824                60,824                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไมห่มนุเวยีนอืน่ 12.2,44 56,350                70,932                49,532                70,932                
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 22 -                        -                        230,625               386,093               
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 23 7,600                  6,800                  7,600                  6,800                  
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 24 274,876               321,302               147,157               176,301               
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 25 36,521                -                        23,018                -                        
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 26 745,661               751,218               23,874                18,531                
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 27 6,525                  172,412               -                        165,611               
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 44 141,037               43,199                114,938               1,551                  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 5,696,189               3,954,972               5,735,633               4,009,505               

รวมสินทรพัย ์ 7,374,570               5,984,622               7,223,238               5,784,670               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหต ุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หน้ีสินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 28 998,900               1,243,007            992,900               1,153,007            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอืน่ 29,44 703,934               713,552               845,045               850,079               
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาหมนุเวยีน 30,44 259,745               184,184               254,348               181,743               
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 32 151,665               171,963               142,185               167,523               
ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 33 6,311                  6,941                  6,263                  6,519                  
ประมาณการหน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 5,966                  -                        5,966                  -                        
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 31 38,326                44,532                31,383                34,579                

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,164,847               2,364,179               2,278,090               2,393,450               

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 32 203,360               320,025               182,750               304,935               
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 33 6,404                  6,920                  6,322                  6,920                  
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 27 289,919               27,987                258,597               -                        
ประมาณการหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 34 89,697                93,722                67,191                67,444                
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 844                    1,096                  -                        -                        

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 590,224                  449,750                  514,860                  379,299                  

รวมหน้ีสิน 2,755,071               2,813,929               2,792,950               2,772,749               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหต ุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

หน้ีสินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น (ต่อ)

ส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

ทนุเรอืนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 822,683,573 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 822,684               822,684               822,684               822,684               

   ทนุทีอ่อกและชําระแลว้
หุน้สามญั 730,344,251 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 730,344               730,344               730,344               730,344               

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,916,040            1,916,040            1,916,040            1,916,040            

ส่วนเกนิทนุจากการจําหน่ายหุน้ทนุซือ้คนื 151,947               151,947               151,947               151,947               

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีห่มดอายแุลว้ 16,361                16,361                16,361                16,361                

ส่วนตํ่ากวา่ทนุจากการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย (4,000)                 (4,000)                 -                        -                        
กําไรสะสม (ขาดทนุสะสม)

   จดัสรรแลว้ 
ทนุสํารองตามกฎหมาย 82,268                82,268                82,268                82,268                

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 319,507               277,733               116,382               114,961               
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,407,032            -                        1,416,946            -                        

รวมส่วนของผ ูถ้ือห ุ้นเฉพาะบริษทัใหญ่ 4,619,499               3,170,693               4,430,288               3,011,921               

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 20 -                        -                        -                        -                        
รวมส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น 4,619,499               3,170,693               4,430,288               3,011,921               

รวมหน้ีสินและส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น 7,374,570               5,984,622               7,223,238               5,784,670               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหต ุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 44 350,716              199,019              21,862               44,876               
รายไดจ้ากการบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 44 2,053,280           2,678,337           2,053,280           2,664,271           
รายไดอ้ื่น 36 93,121               60,621               150,525              266,749              

รวมรายได้ 2,497,117              2,937,977              2,225,667              2,975,896              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายสนิคา้ 44 327,203              203,652              19,640               39,993               
ตน้ทุนบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 44 1,777,549           2,267,342           1,777,919           2,267,618           
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 44 6,571                 5,349                 -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 326,255              548,430              287,048              511,881              
ค่าใชจ่้ายอื่น 2,623                 1,676                 1,300                 577                    

รวมค่าใช้จ่าย 2,440,201              3,026,449              2,085,907              2,820,069              

กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงาน 56,916                  (88,472)                 139,760                 155,827                 

ตน้ทุนทางการเงนิ 68,822               73,158               64,153               63,847               

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และการรว่มคา้ 19,21 138,892              211,500              -                       -                       
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 126,986                 49,870                  75,607                  91,980                  
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษเีงนิได้ 37 71,785               15,585               68,508               8,373                 
กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 55,201                  34,285                  7,099                    83,607                  

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 55,201                  34,285                  7,099                    83,607                  

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ ื่น

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรม
ของสญัญาอนุพนัธ-์บรษิทัรว่ม 19 (310)                   451                    -                       -                       
หลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 10,602               -                       7,318                 -                       
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,120)                -                       (1,463)                -                       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบัปีสทุธจิากภาษี 8,172                 451                    5,855                 -                       

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 63,373                  34,736                  12,954                  83,607                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : พนับาท



 หมายเหต ุ
2563 2562 2563 2562

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 55,201               34,962               7,099                 83,607               
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม -                       (678)                   -                       -                       

รวม 55,201                  34,284                  7,099                    83,607                  

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม 

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 63,373               35,414               12,954               83,607               
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม -                       (678)                   -                       -                       

รวม 63,373                  34,736                  12,954                  83,607                  

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 38 0.08                   0.05                   0.01                   0.11                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ส่วนทุน ส่วนต ํา่กว่าทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการจาํหน่าย ใช้ห ุ้นเป็นเกณท์ ส่วนได้เสีย ทุนสาํรองตาม ยงัไม ่ได ้ ผ ู้ถอืหุ้น ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว ม ูลค ่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อค ืน ที่หมดอายแุล้ว ในบริษทัย่อย กฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ ผ ู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรงุ) 730,344            1,916,040        151,947            16,361            (4,000)            82,268                277,733          -                       -                    -                      3,170,693             -                  3,170,693            

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

เนื่องจากการนํามาตรฐานการรายการทางการเงนิ

ใหม่มาถอืปฏบิตัิ 5.1 -                  -                 -                   -                 -                -                    -                1,416,946              (9,604)                1,407,342             1,407,342             -                  1,407,342            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรงุ) 730,344               1,916,040           151,947                16,361                (4,000)                82,268                    277,733             1,416,946                  (9,604)                     1,407,342                 4,578,035                 -                        4,578,035               

เงนิปันผลจา่ย 31 -                  -                 -                   -                 -                -                    (21,909)           -                       -                    -                      (21,909)                -                  (21,909)               

กําไร(ขาดทุน)สําหรบัปี -                  -                 -                   -                 -                -                    55,201            -                       -                    -                      55,201                 -                  55,201                

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นรวมสําหรบัปีสุทธจิากภาษี -                  -                 -                   -                 -                -                    8,482             -                       (310)                   (310)                    8,172                   -                  8,172                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 730,344               1,916,040           151,947                16,361                (4,000)                82,268                    319,507             1,416,946                  (9,914)                     1,407,032                 4,619,499                 -                  4,619,499               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 730,344            1,916,040        151,947            16,361            (874)               82,268                278,834          -                       -                    -                      3,174,920             15,877              3,190,797            

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจ

ควบคุมซึง่เกดิจากบรษิทัยอ่ย 17 -                  -                 -                   -                 (3,126)            -                    -                -                       -                    -                      (3,126)                  (15,199)             (18,325)               

เงนิปันผลจา่ย 31 -                  -                 -                   -                 -                -                    (36,515)           -                       -                    -                      (36,515)                -                  (36,515)               

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี -                  -                 -                   -                 -                -                    35,414            -                       -                    -                      35,414                 (678)                 34,736                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 730,344               1,916,040           151,947                16,361                (4,000)                82,268                    277,733             -                             -                          -                      3,170,693                 -                  3,170,693               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

หน่วย : พนับาท

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

งบการเงินรวม
สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

กาํไร(ขาดทุน)สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผ ู้ถอืหุ้น
 กาํไร(ขาดทุน)จาก

การวดัม ูลค ่า
ยตุิธรรมของตรา

 ส่วนแบ่งกาํไร
(ขาดทุน)เบด็เสรจ็
อื่นของบริษทัร่วม รวม



ส่วนทุน

 องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผ ู้ถือ

หุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จากการจ่ายโดย จดัสรรแล้ว -

ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการจาํหน่าย ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ทุนสาํรองตาม ยงัไม ่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคืน ที่หมดอายแุล ้ว กฎหมาย จดัสรร ผ ู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรบัปรงุ) 730,344             1,916,040          151,947             16,361              82,268            114,961           -                     3,011,921                  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เนื่องจากการนํามาตรฐานการรายการ

ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 5.1 -                   -                   -                    -                   -                10,376             1,416,946             1,427,322                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรงุ) 730,344             1,916,040          151,947             16,361              82,268            125,337           1,416,946             4,439,243                  

เงนิปันผลจ่าย 31 -                   -                   -                    -                   -                (21,909)            -                     (21,909)                     

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี -                   -                   -                    -                   -                7,099              -                     7,099                       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบัปีสทุธจิากภาษี -                   -                   -                    -                   -                5,855              -                     5,855                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 730,344                1,916,040             151,947                 16,361                  82,268               116,382              1,416,946                4,430,288                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 730,344             1,916,040          151,947             16,361              82,268            67,869             -                     2,964,829                  

เงนิปันผลจ่าย 31 -                   -                   -                    -                   -                (36,515)            -                     (36,515)                     

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                   -                   -                    -                   -                83,607             -                     83,607                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 730,344                1,916,040             151,947                 16,361                  82,268               114,961              -                     3,011,921                      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

 กาํไร(ขาดทุน)จาก
การวดัม ูลค่า

ยตุิธรรมของตรา
สารทุน

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : พนับาท



 
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษเีงนิได้ 126,986             49,870               75,607               91,980               
รายการปรบัปรุง 

คา่เสื่อมราคา 42,395               41,571               27,067               26,221               
คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18,380               24,287               1,701                2,024                
คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ-ลกูหน้ี(โอนกลบั) -                       2,901                -                       2,901                
หน้ีสญู -                       1,543                -                       -                       
กาํไรจากการโอนกลบัรายการคา่เผื่อทีด่นิ (800)                  -                       (800)                  -                       
คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ-เงนิลงทุน(โอนกลบั) -                       (1,336)               (230)                  1,201                
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 938                   600                   454                   597                   
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 101                   -                       101                   -                       
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (8)                     (19)                   (8)                     (19)                   
กลบัรายการคา่เผื่อการลดมลูคา่ของสนิคา้ (756)                  (10,694)              (2,668)               (10,549)              
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (223)                  10                    (223)                  10                    
(กาํไร)ขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนักงาน -                       (1,602)               -                       (1,496)               
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และการร่วมคา้ (138,892)            (211,500)            -                       -                       
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 12,284               11,513               9,047                8,561                
เงนิปันผลรบั (48,000)              -                       (115,150)            (230,944)            
ดอกเบีย้รบั (1,244)               (770)                  (19,652)              (8,945)               
ตน้ทุนทางการเงนิ 68,821               73,159               64,154               63,847               

เงนิสดรบั(จ่าย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 79,982               (20,467)              39,400               (54,611)              

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน
(เพิม่ขึน้) ลดลงในลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 18,918               (33,445)              19,197               21,287               
(เพิม่ขึน้) ลดลงในสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาหมนุเวยีน 136,676             (39,898)              136,430             (39,651)              
(เพิม่ขึน้) ลดลงในสนิคา้คงเหลอื 9,802                5,214                (41,859)              (31,008)              
(เพิม่ขึน้) ลดลงในสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,296                133                   2,307                (780)                  
(เพิม่ขึน้) ลดลงในลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีไมห่มนุเวยีนอื่น 22,616               -                       10,406               -                       
(เพิม่ขึน้) ลดลงในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (163)                  (55,079)              (117)                  (52,246)              
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น (11,429)              (8,499)               (4,111)               6,013                
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาหมนุเวยีน 75,561               -                       72,605               -                       
เพิม่ขีน้ (ลดลง) ในประมาณการหน้ีสนิระยะสัน้ 5,966                (184,156)            5,966                (184,156)            
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในหน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (6,205)               5,301                (3,197)               3,424                

เงนิสดรบั(จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 334,020             (330,896)            237,027             (331,728)            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
รบัดอกเบีย้ 1,341                888                   1,013                40,152               
รบัภาษเีงนิได้ -                       6,242                -                       -                       
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (5,233)               (8,905)               (1,372)               (8,310)               
จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (68,017)              (68,685)              (64,555)              (60,240)              
จ่ายภาษเีงนิได้ (36,421)              (51,367)              (32,072)              (46,365)              

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 225,690             (452,723)            140,041             (406,491)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิม่ขึน้)ลดลงเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั (5,500)               (3,700)               (2,500)               (3,700)               
เงนิสดรบั (จ่าย) สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 1,033                1,388                1,033                1,388                
เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว -                       -                       -                       (39,561)              
เงนิสดจ่ายสาํหรบัซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                       -                       -                       (32,629)              
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 2,206                1,305                1,578                1,305                
เงนิสดจ่ายสาํหรบัซื้อสนิทรพัยถ์าวร (15,774)              (12,687)              (15,820)              (10,648)              
เงนิสดรบัในการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9                      19                    9                      19                    
เงนิสดจ่ายสาํหรบัซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (10,881)              (10,826)              (6,818)               (7,052)               
เงนิสดรบัเงนิปันผล 111,949             219,092             111,949             279,092             

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 83,042               194,591             89,431               188,214             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั (จ่าย) สาํหรบัเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (244,107)            190,364             (160,107)            170,364             

เงนิสดรบั(จ่าย)เงนิกูย้มืระยะสัน้ -                       (1,300)               -                       (1,300)               
เงนิสดรบัในเงนิกูย้มืระยะยาว 35,000               235,000             20,000               235,000             
จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาว (171,963)            (149,138)            (167,523)            (144,698)            
จ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (8,155)               (7,587)               (7,715)               (6,581)               
เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (21,897)              (36,481)              (21,897)              (36,482)              

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (411,122)            230,858             (337,242)            216,303             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (102,390)            (27,274)              (107,770)            (1,974)               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 192,534             219,808             171,087             173,061             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 90,144               192,534             63,317               171,087             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : พนับาท



 
 

บริษทั เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
บริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ของประเทศไทย เป็นบรษิัทจ ำกดั เมื่อวนัที่ 1 มถิุนำยน 2535  และบรษิัทได้แปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั เมื่อ
วนัที ่26 พฤษภำคม 2549 โดยมทีีอ่ยู่จดทะเบยีนตัง้อยู่เลขที ่59 หมู่ 1 ต ำบลสวนพรกิไทย อ ำเภอเมอืงปทุมธำนี 
จงัหวดัปทุมธำนี 

ธุรกิจหลักของบริษัทคือกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ  งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
งำนโทรคมนำคมทุกประเภท จ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำและวสัดุก่อสร้ำง รวมถงึกำรลงทุนในโครงกำรพลงังำน
ทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค 

บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวม
เรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 

2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
2.1  เกณฑก์ำรถอืปฏบิตั ิ
 งบกำรเงนิจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่ ำหนด ภำยใต้พระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ. 2543 

ซึ่งหมำยควำมถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ. 2547 และ
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำน
ทำงกำรเงนิภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

 งบกำรเงนิได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเว้น
รำยกำรบำงประเภทซึง่ใชม้ลูคำ่ยตุธิรรมตำมทีอ่ธบิำยในนโยบำยบญัช ี

 งบกำรเงนิฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้ตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทยในกรณีทีม่คีวำมหมำยขดัแยง้กนัหรอืมี
ควำมแตกต่ำงกนัในกำรตคีวำมระหวำ่งสองภำษำ ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

2.2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 (1) งบกำรเงนิรวมนี้จดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงนิของบรษิัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ 

“บรษิทัฯ”) และบรษิทัยอ่ย (ซึง่ต่อไปนี้เรยีกวำ่ “บรษิทัยอ่ย”) ดงันี้ 
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ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึ้น อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น  
  ในประเทศ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม
2563 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 
บริษทัย่อยทำงตรง     
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั รบัจำ้งผลติและตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็ ภำชนะ

แรงดนัสงู และระบบท่อรบัแรงดนั 
ไทย 100 100 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั รบัจำ้งผลติและจ ำหน่ำยเสำโครงเหลก็ และเสำ
โทรคมนำคม 

ไทย 
 

100 
 

100 
 

บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ สปป.ลำว 100 100 
 
 (2) งบกำรเงนิของบรษิทัย่อยทีเ่ป็นนิตบิุคคลทีต่ัง้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศใชส้กุลกำรด ำเนินงำนและสกุลใน

กำรน ำเสนองบกำรเงนิเป็นสกุลเงนิบำทเนื่องจำกธุรกรรมในกำรด ำเนินธุรกจิโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท   

 (3) นโยบำยบญัชทีีเ่กีย่วกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ขอ้ 4.28 

2.3   สกุลเงนิทีน่ ำเสนองบกำรเงนิ  

งบกำรเงนินี้จดัท ำและแสดงหน่วยเงนิตรำเป็นสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทัง้หมดมกีำรปัดเศษเพือ่ใหแ้สดงเป็นหลกัพนับำท ยกเวน้ทีร่ะบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

2.4   กำรประมำณกำรและกำรใชดุ้ลยพนิิจ 
กำรจดัท ำงบกำรเงนินี้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจกำรประมำณ 
และขอ้สมมตฐิำนหลำยประกำร ซึง่มผีลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชแีละกำรรำยงำนจ ำนวนเงนิที่
เกีย่วกบั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณไว้ 

ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินจะได้รบักำรทบทวนอย่ำ งต่อเนื่อง กำรปรบั
ประมำณกำรทำงบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีี่ประมำณกำรดงักล่ำวได้รบักำรทบทวนและในงวดอนำคตที่
ไดร้บัผลกระทบ 

ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรประมำณควำมไม่แน่นอนและข้อสมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีมี
ผลกระทบต่อกำรรบัรูจ้ ำนวนเงนิในงบกำรเงนิ และรวมอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
2.4.1   ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสรำ้ง 

กำรพจิำรณำภำระทีต่้องปฎิบตัติำมสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ อำศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประเมนิ
และระบุภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมข้อตกลงของแต่ละสญัญำ รวมถึงรำยได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
สญัญำที่ยงัไม่มกีำรก ำหนดรำคำที่จะเปลี่ยนแปลง อำศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำร
จ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนผนัแปรทีก่ลุ่มบรษิทัมสีทิธจิะไดร้บั โดยพจิำรณำขอ้มลูทีม่อียูท่ ัง้หมดอย่ำง
สมเหตุสมผล นอกจำกนี้ ระดบัควำมกำ้วหน้ำของกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้สรจ็สิน้ตลอด
ช่วงเวลำหนึ่งของแต่ละสญัญำรบัเหมำก่อสร้ำง ประเมนิโดยผู้บรหิำรซึ่งพจิำรณำจำกขอ้มูลที่มอียู่
ทัง้หมด ณ วนัที่ในรำยงำน โดยให้ควำมส ำคญัเกี่ยวกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ งำนที่ท ำแล้ว และ
ประมำณกำรต้นทุนที่จะต้องใช้ในกำรปฏิบตังิำนให้แล้วเสรจ็ ทัง้นี้ ขอ้สมมตฐิำนที่ส ำคญัต้องใชก้ำร
ประมำณกำรส ำหรบัต้นทุนทัง้หมดและส่วนที่จะไดร้บัชดเชยจำกค ำสัง่เปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดของ
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งำน  ซึ่งจะมผีลกระทบกบักำรค ำนวณอตัรำส่วนของงำนที่ท ำเสรจ็ ต้นทุนและรำยได้ที่เกิดขึ้นจรงิ
อำจจะสงูหรอืต ่ำกวำ่ทีป่ระมำณกำรไว ้ณ วนัทีใ่นรำยงำน ซึง่มผีลกระทบต่อรำยไดแ้ละก ำไรทีร่บัรูใ้นปี
ถดัไปโดยกำรปรบัปรุงจ ำนวนเงนิทีไ่ดบ้นัทกึสะสมไว ้

2.4.2   ส ำรองเผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัโครงกำรก่อสรำ้ง 
ฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จำกโครงกำรก่อสรำ้งแต่ละ
โครงกำรจำกประมำณกำรต้นทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำจำกควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจรงิประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และสภำวะกำรณ์
ปัจจุบนั หำกมขีอ้บ่งชีข้องผลขำดทุนส ำหรบัโครงกำรก่อสรำ้ง เกดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยอำศยัดุลยพนิิจของผู้บรหิำร และรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนเมื่อมคีวำม
เป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่ตน้ทุนสงูกวำ่รำยไดต้ำมสญัญำ 

2.4.3   สญัญำเชำ่ 
ในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิว่ำกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรอืไม่ที่จะใชส้ทิธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ 
โดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ที่ท ำให้เกิดสิง่จูงใจในทำงเศรษฐกิจ
ส ำหรบักลุ่มกจิกำรในกำรใช้สทิธเิลอืกนัน้ ภำยหลงัจำกวนัที่สญัญำเช่ำมผีล กลุ่มกจิกำรจะประเมนิ 
อำยุสญัญำเช่ำใหม่หำกมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่มนีัยส ำคญัซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและส่งผล
ต่อควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 

2.4.4   คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัย์ที่เกดิ
จำกสญัญำ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถงึประสบกำรณ์กำรเก็บเงนิในอดตี อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและ
สภำวะเศรษฐกจิทีค่ำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ทีม่คีวำมเสีย่งดำ้นเครดติทีค่ลำ้ยคลงึกนั เป็นต้น ทัง้นี้ 
ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่ม
กจิกำรอำจไมไ่ดบ้่งบอกถงึกำรผดิสญัญำของลกูคำ้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนำคต 

2.4.5   คำ่เผือ่ลดมลูคำ่ส ำหรบัสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั และเสือ่มคุณภำพ 
บรษิัทได้ประมำณกำรค่ำเผื่อลดมูลค่ำส ำหรบัสนิค้ำเก่ำ ล้ำสมยั และเสื่อมคุณภำพเพื่อให้สะท้อนถงึ
กำรด้อยค่ำลงของสินค้ำคงเหลือ โดยกำรประมำณกำรนัน้จะพิจำรณำจำกกำรหมุนเวียนและ
เสือ่มสภำพของสนิคำ้คงเหลอืประเภทต่ำง ๆ 

2.4.6   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์
บรษิทัจะตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์เมื่อมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ดงักล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคัญหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำสินทรพัย์ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัหรอืไมน่ัน้จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ำยบรหิำร 
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2.4.7   มลูคำ่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

ในกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่รบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ที่ไม่มกีำรซื้อ
ขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบรหิำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ก ำหนดสมมตฐิำนเพื่อประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิค วธิกีำร
ประเมนิมลูคำ่ทีเ่หมำะสม และแบบจ ำลองกำรประเมนิมลูคำ่ ทัง้นี้ ขอ้สมมตฐิำนหรอืตวัแปรทีใ่ชใ้นกำร
ค ำนวณเพื่อขอ้มูลมูลค่ำยุตธิรรมอำจมผีลกระทบต่อมูลค่ำยุตธิรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
และกำรเปิดเผยล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม 
 

2.4.8 ค่ำเสื่อมรำคำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และค่ำตดัจ ำหน่ำยของสนิทรพัย์
ไมม่ตีวัตน 
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และค่ำตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรพัย์ไม่มีตัวตน ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลอืเมื่อเลกิใชง้ำน (ถำ้ม)ี และต้องทบทวนอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลอืใหม่หำกมกีำร
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
 
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบรหิำรจะตอ้งพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนหำกมขีอ้บ่งชี ้และบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืต ่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 
 
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะได้รบัในอนำคตจำก
สินทรพัย์หรอืหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด รวมทัง้กำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำร
ค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ ๆ ทัง้นี้ กระแสเงนิสดประมำณกำรบนพืน้ฐำนของขอ้มูล
กำรด ำเนินงำนที่มอียู่ ณ ปัจจุบนั ซึ่งฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้สมมตฐิำน
เกี่ยวกบัสภำวะตลำดในอนำคตรวมถงึรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัสนิทรพัย์หรอื
หน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดนัน้ โดยประมำณกำรกระแสเงนิสดดงักล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจำก ภำวะกำรแข่งขนั แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงของรำยได ้โครงสรำ้งต้นทุน กำรเปลีย่นแปลง
ของอตัรำคดิลด ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4.9   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
บรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบรษิทัจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้นัน้ ในกำรนี้ฝ่ำยบรหิำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บรษิทัควรรบัรูจ้ ำนวนสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยพจิำรณำถงึจ ำนวนก ำไรทีค่ำดวำ่จะเกดิในอนำคตในแต่ละชว่งเวลำ 

2.4.10 ผลประโยชน์พนกังำนเมือ่เกษยีณอำยุ 
บรษิทัมขีอ้ผูกมดัในกำรใหป้ระโยชน์แก่พนักงำนหลงัเกษยีณอำยุ โดยหนี้ทีม่ตี่อพนักงำนเป็นไปตำม
กฎหมำยแรงงำนไทย ประมำณกำรหนี้สนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนที่ค ำนวณดว้ยวธิคีณิตศำสตร์ประกนัภยัจำกหลำยสมมตฐิำน 
สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธปิระจ ำงวดไดร้วมถงึอตัรำคดิลด 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนักงำน และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนักงำนและอื่น ๆ กำร
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เปลี่ยนแปลงในอตัรำเหล่ำนี้มผีลต่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงำน
สุทธ ิในทุกปีบรษิทัจะมกีำรทบทวนสมมตฐิำนดงักล่ำว เช่น อตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม ซึง่ควรสะทอ้นถงึ
อตัรำดอกเบีย้ทีค่วรน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคตทีค่ำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยใหก้บัพนักงำนในกำรประเมนิอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม บรษิทัจะพจิำรณำโดยเทยีบเคยีงกบั
อตัรำดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับำลระยะยำว 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
3.1   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปีกลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ซึ่งจะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบ
ระยะเวลำบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 มำถอืปฏบิตัใิชค้รัง้แรก มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัดงักล่ำวมกีำรเปลีย่นแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
(1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่16 

เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่19 

เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเกีย่วกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมลูค่ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมหรอืรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพจิำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำและแผนธุรกจิของกจิกำร (Business Model) 
หลกักำรเกี่ยวกบัวธิกีำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขำดทุนดำ้น
เครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ และหลกักำรเกี่ยวกบักำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มนี้มผีลบงัคบั
ใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัช ีกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชบีำงฉบบัทีม่ ี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลกิไป 
 

(2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

และกำรตคีวำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งมำตรฐำนฉบบันี้ไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำร
วดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำและก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรบัรูส้นิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกรำยกำรทีม่รีะยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืนเวน้แต่สินทรพัย์อ้ำงองิ
นัน้มมีลูคำ่ต ่ำ 
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 กำรบญัชสี ำหรบัผู้ให้เช่ำไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 17 

ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรอืสญัญำเช่ำเงนิทุนโดยใชห้ลกักำร
เชน่เดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 

  
กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้มำปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้
แรกโดยไม่ปรบัย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรเลือกปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้กบัสญัญำเช่ำทีก่่อนหน้ำจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
โดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำทีเ่หลอือยู่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มกจิกำร ณ วนัทีน่ ำมำปฏบิตัใิช้
ครัง้แรกและรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้ป็นรำยสญัญำในจ ำนวนเท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำปรบัปรุงดว้ย
จ ำนวนในกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีจ่่ำยล่วงหน้ำหรอืคำ้งจ่ำยซึง่เกีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิก่อนวนัทีน่ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้มำถอืปฏบิตั ิ
 
ทัง้นี้ ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชแีสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 
5 

3.2 แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี เรื่องมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรบัทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรบั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
 
สภำวชิำชพีบญัชไีดป้ระกำศใชแ้นวปฏบิตัทิำงกำรบญัชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรบัทำงเลอืก
เพิม่เตมิทำงบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่องจำกกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิบำงฉบบั และเพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิำงบญัชใีนชว่งเวลำทีย่งัมคีวำมไม่แน่นอนเกีย่วกบั
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

 แนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชดีงักล่ำวได้ประกำศลงในรำชกจิจำนุเบกษำเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2563 และมผีล
บงัคบัใชส้ ำหรบักำรจดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทัทีม่รีอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่
1 มกรำคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

บรษิทัเลอืกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรบัทำงเลอืกเพิม่เตมิทำงบญัช ีดงัต่อไปนี้ 

-  เลอืกที่จะไม่ต้องน ำขอ้มูลที่มกีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้วดัมูลค่ำ
ของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรอย่ำงงำ่ยในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 

-  เลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่1 
มกรำคม 2563 

-  เลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่คีวำมไมแ่น่นอนซึง่อำจกระทบต่อกำรประมำณ
กำรก ำไรทำงภำษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตมำเป็นขอ้มูลในกำรประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่
จะเกดิขึน้ในอนำคตเพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
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3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั

วนัที ่1 มกรำคม 2564 

 สภำวชิำชพีบญัชไีดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งจะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิที่มรีอบระยะเวลำบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว ไดร้บักำรปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหำ
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจน
เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิำงกำรบญัชแีละกำรใหแ้นวปฏบิตัทิำงบญัชกีบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
4.1   กำรรบัรูร้ำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำก่อสรำ้ง 
รำยไดแ้ละต้นทุนทีเ่กดิขึน้ในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชจีำกสญัญำก่อสรำ้งจะรบัรูเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยก็
ต่อเมื่อสำมำรถประมำณผลส ำเรจ็ของสญัญำก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำ
ก่อสรำ้งรบัรู้เป็นรำยไดต้ลอดช่วงเวลำทีใ่หบ้รกิำรตำมวธิอีตัรำส่วนของงำนทีท่ ำเสรจ็ตำมสญัญำคงทีด่ว้ยวธิี
อตัรำส่วนของงำนทีท่ ำเสรจ็ อตัรำส่วนของงำนทีท่ ำเสรจ็ค ำนวณจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิกบัตน้ทุนทัง้หมดที่
ประมำณวำ่จะใชใ้นกำรก่อสรำ้งตำมสญัญำ โดยเทยีบเคยีงกบัอตัรำส่วนงำนทีท่ ำเสรจ็ ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้จำกสญัญำก่อสรำ้งจะรบัรูท้ ัง้จ ำนวนทนัทใีนงบก ำไรขำดทุนเมื่อมคีวำมเป็นได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำต้นทุน
รวมตำมสญัญำจะมมีลูคำ่สงูกวำ่รำยไดร้วมตำมสญัญำ 

เงนิค่ำงวดทีถ่งึก ำหนดช ำระตำมสญัญำส่วนทีย่งัไม่ไดร้บัช ำระแสดงไวเ้ป็น “ลูกหนี้กำรคำ้” ส่วนของรำยไดท้ี่
รบัรูต้ำมเกณฑ์อตัรำรอ้ยละของงำนทีท่ ำเสร็จทีเ่กนิกว่ำเงนิค่ำงวดทีถ่งึก ำหนดช ำระตำมสญัญำแสดงไวเ้ป็น 
“สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ” ภำยใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน เงนิค่ำงวดทีไ่ดร้บัช ำระตำมสญัญำซึ่งเกนิกว่ำรำยได้
ทีร่บัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำส่วนของงำนทีท่ ำเสรจ็แสดงไวเ้ป็น “หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ” ภำยใตห้นี้สนิหมนุเวยีน 

รำยไดค้ำ่บรกิำรตำมสญัญำทีม่กี ำหนดระยะเวลำ  
รำยไดค้ำ่บรกิำรตำมสญัญำทีม่กี ำหนดระยะเวลำ จะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำทีใ่หบ้รกิำรตำมวธิเีสน้ตรงตำม
ระยะเวลำของสญัญำ 

รำยไดค้ำ่บรกิำรอื่น 
รำยไดค้่ำบรกิำรอื่นรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้ หรอืตลอดช่วงเวลำทีใ่หบ้รกิำรโดยพจิำรณำจำกขัน้
ควำมส ำเรจ็ของงำน 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้รบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำร
ขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสนิคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ส ำหรบัสนิคำ้ทีไ่ดส้่งมอบหลงัจำกหกั
ส่วนลดแลว้ 

รำยไดด้อกเบีย้รบั  
รำยไดด้อกเบี้ยรบัรบัรูต้ำมเกณฑ์สดัส่วนของเวลำโดยค ำนึงถงึอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำจนถงึวนั
ครบอำย ุ
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รำยไดอ้ื่น 
รำยไดอ้ื่น รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงนิปันผลรบั 
เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มือ่มสีทิธใินกำรรบัเงนิปันผลทีป่ระกำศจ่ำย 

ตน้ทุนขำย และคำ่ใชจ้่ำยอื่น 
ตน้ทุนขำย และคำ่ใชจ้่ำยอื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยรำคำทุน เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม หรอืเงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่ ี
สภำพคล่องสงูในกำรเปลีย่นมอืสงูซึ่งมอีำยุไม่เกนิ 3 เดอืน นับจำกวนัทีไ่ดม้ำและไม่น ำไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำ
ประกนัใดๆ 

4.3   ลูกหนี้กำรคำ้ 
นโยบำยทีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกรำคม 2563 
ลูกหนี้กำรคำ้รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี้ และจะวดัมลูค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงนิทีเ่หลอือยู่หกัดว้ยค่ำ
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูหมำยถงึ
ผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรคำ้เปรยีบเทยีบกบัมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกลูกหนี้กำรคำ้  หนี้
สญูสงสยัจะสญู หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่นแสดงในรำคำตำมใบแจง้หนี้หกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้เปิดเผยไวห้มำยเหตุขอ้ 4.29 

4.4   สนิคำ้คงเหลอื 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยรำคำทุน หรอืมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะ
ต ่ำกวำ่ 

รำคำทุนของสนิคำ้คงเหลอืทีผ่ลติตำมค ำสัง่ซือ้ของลูกคำ้ค ำนวณโดยวธิเีจำะจง ส่วนสนิคำ้คงเหลอือื่นค ำนวณ
โดยวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

มลูคำ่สุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัประมำณจำกรำคำทีค่ำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกตขิองธุรกจิ หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิม่ที่
จะผลติใหเ้สรจ็(ส ำหรบัสนิคำ้ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรผลติ) และคำ่ใชจ้่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นตอ้งจ่ำยเพือ่ใหส้นิคำ้นัน้ขำยได้ 

ตน้ทุนในกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซือ้ และคำ่ใชจ้่ำยทำงตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เช่น คำ่ขนส่งหกั
ดว้ยส่วนลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจำกกำรซือ้สนิคำ้ (ถำ้ม)ี 

ต้นทุนของสนิค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วย ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ทำงตรงและคำ่โสหุย้กำรผลติ 

กลุ่มกจิกำรบนัทกึคำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่สนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มสภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
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4.5   เงนิลงทุน 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่ม และกำรรว่มคำ้ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร แสดงดว้ยรำคำทุนและปรบั
ดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (ถ้ำม)ี รำยได้เงนิปันผลจำกบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้จะ
รบัรูเ้มือ่มกีำรประกำศจ่ำยเงนิปันผล 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิรวมแสดงมลูคำ่ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
บรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้จะเปลี่ยนนโยบำยกำรบญัชเีท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชี
ของกลุ่มกจิกำร ก ำไรและขำดทุนเงนิลงทุนจำกกำรลดสดัส่วนในบรษิทัร่วมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 

กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรำคำตำม
บญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรทุนชนิด
เดยีวกนัออกไปบำงส่วนรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะใช้วธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักด้วยรำคำตำม
บญัชจีำกจ ำนวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกรำคม 2563 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 

เงนิลงทุนทัว่ไป คอื เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่มตีลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั แสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำร
ดอ้ยคำ่ (ถำ้ม)ี 

บรษิทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชีว้ำ่เงนิลงทุนนัน้อำจมคี่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกดิขึน้ 
หำกรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนสงูกวำ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื บรษิทัจะบนัทกึรำยกำรขำดทุนจำกคำ่เผื่อ
กำรดอ้ยคำ่รวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรำคำตำม
บญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรทุนชนิด
เดยีวกนัออกไปบำงส่วนรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะใช้วธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักดว้ยรำคำตำม
บญัชจีำกจ ำนวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้

4.6   คำ่ควำมนิยม 
ค่ำควำมนิยมคอืสิง่ตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในสนิทรพัย์และ
หนี้สนิที่ระบุได้ และหนี้สนิที่อำจเกดิขึน้ของบรษิทัย่อย ณ วนัที่ได้มำซึ่งบรษิทัย่อยนัน้ ค่ำควำมนิยมที่เกดิ
จำกกำรไดม้ำซึง่บรษิทัยอ่ยจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม หำกมลูค่ำยตุธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำสูงกว่ำต้นทุนกำรรวมธุรกจิ บรษิทัจะรบัรูส้่วนทีส่งูกว่ำนี้เป็นก ำไรในส่วนของก ำไร
หรอืขำดทุนทนัท ี
ค่ำควำมนิยมทีร่บัรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไมม่กีำรกลบัรำยกำร ทัง้นี้มลูค่ำคงเหลอืตำมบญัชขีองค่ำควำม
นิยมจะถูกรวมค ำนวณในก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรขำยกจิกำร 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด 
โดยทีห่น่วยนัน้อำจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลำยหน่วยรวมกนัซึ่งคำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิ 
ซึง่คำ่ควำมนิยมเกดิขึน้จำกส่วนงำนปฏบิตักิำรทีร่ะบุได ้
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4.7   อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 

อสงัหำรมิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำระยะยำว หรอืจำกกำรเพิม่มลูค่ำของสนิทรพัยห์รอื
ทัง้สองอย่ำงและไม่ไดม้ไีวเ้พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนในบรษิทัถูกจดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
รวมถงึอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรก่อสรำ้งเพื่อพฒันำเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนในอนำคต 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ได้แก่ ที่ดนิที่ถือครองไว้โดยยงัมไิด้ระบุวตัถุประสงค์ของกำรใช้ในอนำคต 
บรษิทัใหญ่ไมไ่ดร้ะบุวำ่จะใชท้ีด่นินัน้เป็นอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่ไีวใ้ชง้ำนหรอืเพือ่ขำยในระยะสัน้ 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนวดัมูลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุนซึง่รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร และวดัมลูค่ำ
ภำยหลงักำรรบัรูด้ว้ยรำคำทุนหกัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม (ถำ้ม)ี 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะบนัทกึรวมในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์ต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงแน่
ว่ำบรษิทัจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกตน้ทุนนัน้ และสำมำรถวดัรำคำมูลค่ำตน้ทุนไดอ้ย่ำง
น่ำเชือ่ถอื 

ตน้ทุนในกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิรำยกำร 

4.8   ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
ทีด่นิ แสดงดว้ยรำคำทุนและปรบัดว้ยคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (ถำ้ม)ี 
อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมหรอืค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์(ถำ้
ม)ี 
ต้นทุนที่เกิดขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป็นอีกสนิทรพัย์หนึ่งตำม
ควำมเหมำะสมเมื่อต้นทุนนัน้เกดิขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่บรษิทัและต้นทุน
ดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และจะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 
ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อ
เกดิขึน้ 
ค่ำเสื่อมรำคำค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำตำมบญัชใีหเ้ท่ำกบัมูลค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์แต่ละชนิด
ตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสนิทรพัย ์  

ทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหวำ่งด ำเนินงำนไมม่กีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำ 

อำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสนิทรพัย ์ดงันี้ 

       อำยกุำรใช้งำนโดยประมำณ 

- ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ      5 และ 20 ปี 

- อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร      5 และ 20 ปี 

- เครือ่งจกัรและอุปกรณ์      5 และ 15 ปี 

- อุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์   5 และ 25 ปี 

- เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้ ำนกังำน     3 และ 15 ปี 

- ยำนพำหนะ        5 และ 15 ปี 
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มลูค่ำคงเหลอื และอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณของสนิทรพัยไ์ดท้บทวนและแกไ้ขตำมควำมเหมำะสม ณ ทุก
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

ในกรณีทีร่ำคำตำมบญัชสีงูกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื รำคำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำทีค่ำด
วำ่จะไดร้บัคนืทนัท ี

ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ไดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัช ีและรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสุทธใินก ำไรหรอืขำดทุน 

กลุ่มกจิกำรรบัรูต้้นทุนกำรกู้ยมืซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ำยหรอืค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิอื่นที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงจำก
กำรไดม้ำของสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกกำรก่อสรำ้งหรอืกำรผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขเพื่อใหส้นิทรพัยอ์ยู่ในสภำพ
พรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคไ์ดบ้นัทกึรวมเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 

4.9   ขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร 
ข้อตกลงสมัปทำนบรกิำร คอื ข้อตกลงระหว่ำงภำครฐั (ผู้ให้สมัปทำน) กับเอกชน (ผู้ประกอบกำร) ที่ให้
ผูป้ระกอบกำรเป็นผูก้่อสรำ้งโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บรกิำรสำธำรณะหรอืเพื่อยกระดบัโครงสรำ้งพื้นฐำน 
กำรด ำเนินกำร และกำรบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งพืน้ฐำนในช่วงเวลำทีร่ะบุไว้ซึ่งผูป้ระกอบกำรจะไดร้บัค่ำบรกิำร
ตลอดระยะเวลำของข้อตกลง โดยผู้ให้สัมปทำนจะมีกำรควบคุมหรือก ำกับดูแลประเภทของบริกำรที่
ผูป้ระกอบกำรต้องด ำเนินกำรในกำรใช้โครงสรำ้งพื้นฐำนเพื่อใหบ้รกิำร กลุ่มผูท้ี่ไดร้บับรกิำร และรำคำกำร
ใหบ้รกิำร และผูใ้หส้มัปทำนควบคุมส่วนไดเ้สยีคงเหลอืทีส่ ำคญัในโครงสรำ้งพืน้ฐำนเมื่อสิน้สุดระยะเวลำของ
ขอ้ตกลงไมว่ำ่โดยกำรเป็นเจำ้ของ กำรไดร้บัประโยชน์หรอืวธิอีื่นใด 

ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรในฐำนะผูป้ระกอบกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสรำ้งหรอืยกระดบักำรให้บรกิำร จะบนัทกึ
รำยไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก่อสรำ้งหรอืกำรยกระดบักำรใหบ้รกิำร โดยอำ้งองิกบัขัน้ควำมส ำเรจ็ของ
งำนก่อสรำ้ง โดยรบัรูส้ ิง่ตอบแทนที่ได้รบัหรอืค้ำงรบัส ำหรบัมูลค่ำเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิหรอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิหำกกลุ่มกจิกำรสรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำนและมสีทิธอินัปรำศจำกเงือ่นไข
ตำมสญัญำทีจ่ะไดร้บัเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นจำกผูใ้หส้มัปทำน และรบัรูส้นิทรพัยไ์ม่มตีวัตนหำก
กลุ่มกิจกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและได้รบัสทิธ ิ(ใบอนุญำต) ในกำรเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกผู้ใช้บรกิำร
สำธำรณะ ซึ่งสทิธใินกำรเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกผู้ใช้บรกิำรสำธำรณะไม่ใช่สทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขที่จะ
ไดร้บัเงนิสด เนื่องจำกจ ำนวนเงนิดงักล่ำวขึน้อยูก่บัจ ำนวนกำรใชบ้รกิำรสำธำรณะ ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บั
ช ำระค่ำบรกิำรส ำหรบักำรก่อสรำ้งบำงส่วนเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและบำงส่วนเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึแต่ละองคป์ระกอบของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัแยกจำกกนั ส ำหรบัรำยไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดแ้ละตน้ทุนเมือ่ไดใ้หบ้รกิำรแลว้ตำมเงือ่นไขสญัญำ 

ภำระผูกพนัตำมสญัญำในกำรบ ำรุงรกัษำหรอืปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรำ้งพื้นฐำนที่ไม่ใช่เป็นกำรปรบัปรุง
เพื่อยกระดบัจะรบัรู้และวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนประมำณกำรที่ดีที่สุดของรำยจ่ำยที่ต้องน ำไปจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
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4.10 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยทีซ่ื้อมำบนัทกึเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดว้ยตน้ทุนในกำรไดม้ำและกำร
ด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ ำหน่ำยโดยวิธี
เสน้ตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณเป็นระยะเวลำ 5 ปี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน บนัทกึดว้ยรำคำทุนและจะไม่มกีำรตรีำคำเพิม่ แต่จะทบทวนรำคำตำมบญัชใีหม่ในแต่ละ
ปีและปรบัปรุงหำกมกีำรดอ้ยคำ่ 

สทิธภิำยใตส้ญัญำสมัปทำนบรกิำร 

สทิธภิำยใต้สญัญำสมัปทำนบรกิำรแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สะสม (ถ้ำมี)กลุ่มกิจกำรตัดจ ำหน่ำยสทิธิภำยใต้สญัญำสมัปทำนบรกิำร โดยวิธีจ ำนวนผลผลิต (Unif of 
Production) และจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรพัย์นัน้เกิดกำรด้อยค่ำ 
บรษิทัจะทบทวนจ ำนวนผลผลติทัง้หมดทีใ่ชใ้นกำรตดัจ ำหน่ำยของสทิธภิำยใตส้ญัญำสมัปทำนบรกิำรทุกสิน้
ปีเป็นอยำ่งน้อย คำ่ตดัจ ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน 

4.11 กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์
สินทรพัย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยแต่จะถูก
ทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรพัย์อื่นที่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมี
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้ำ่รำคำตำมบญัชอีำจสงูกวำ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื 

กำรรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์หรอืมูลค่ำตำมบญัชขีองหน่วยสนิทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กดิเงนิสดสงูกวำ่มลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนื ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่บนัทกึในงบก ำไรขำดทุน 

กำรค ำนวณมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื 
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื หมำยถงึ รำคำขำยสุทธขิองสนิทรพัย ์หรอืมลูค่ำจำกกำรใชข้องสนิทรพัย ์แลว้แต่
มลูค่ำใดจะสงูกว่ำในกำรประเมนิมูลค่ำจำกกำรใชข้องสนิทรพัยเ์กดิจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
ในอนำคตจะคดิลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคดิลดก่อนค ำนวณภำษีเงนิได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจ
ประเมนิไดใ้นตลำดปัจจุบนัซึง่แปรไปตำมเวลำและควำมเสีย่งทีม่ตี่อสินทรพัย ์ส ำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
กระแสเงนิสดรบัซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอสิระจำกสนิทรพัย์อื่นใหพ้จิำรณำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้มคีวำมเกีย่วขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยคำ่ 
บรษิทัจะกลบัรำยกำรบญัชขีำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกมกีำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรค ำนวณ
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื 

บรษิทัจะกลบัรำยกำรบญัชขีำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพยีงเพื่อใหม้ลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ำมลูค่ำ
ตำมบญัชภีำยหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำหรอืค่ำตดัจ ำหน่ำย เช่นเดยีวกบัในกรณีทีไ่ม่เคยมกีำรบนัทกึขำดทุนจำก
กำรดอ้ยคำ่มำก่อน 
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4.12 เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ 

เงนิกูย้มืวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ผลต่ำงระหว่ำงเงนิ
ทีไ่ดร้บั(หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้) เมื่อเทยีบกบัมูลค่ำทีจ่่ำยคนืเพื่อช ำระหนี้นัน้จะรบัรูใ้นงบ
ก ำไรขำดทุนตลอดชว่งเวลำกำรกูย้มื 

คำ่ธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูม้ำจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกูใ้นกรณีทีม่คีวำมเป็นไปไดท้ี่
จะใชว้งเงนิกูบ้ำงสว่นหรอืทัง้หมด 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้
ออกไปอกีเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

4.13 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นแสดงในรำคำทุน 

4.14 ประมำณกำรหนี้สนิ 
บรษิทัจะบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ เมื่อเกดิภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืโดยอนุมำนจำกผลสบื
เนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้ต้องใช้ทรพัยำกรเพื่อจ่ำยช ำระตำม
ภำระผูกพนัและสำมำรถประมำณกำร จ ำนวนที่ต้องจ่ำยได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ เมื่อได้จ่ำยช ำระประมำณกำร
หนี้สนิไปแลว้หำกแน่ใจวำ่จะไดร้บัคนือยำ่งแน่นอนใหบ้นัทกึรำยจ่ำยทีจ่ะไดร้บัคนืเป็นสนิทรพัยแ์ยกต่ำงหำก 

4.15 ผลประโยชน์พนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 
เงนิเดอืน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงนิสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี รบัรูเ้ป็น
คำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรบัพนักงำน 
โครงกำรสมทบเงนิ 
กลุ่มกจิกำรและพนักงำนไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังำนจ่ำยสะสมและ
เงนิที่บรษิทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีได้แยกออกจำกสนิทรพัย์ของ
บรษิทั เงนิทีบ่รษิทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในปีทีเ่กดิรำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์ 
กลุ่มกจิกำรมภีำระส ำหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่ม
กจิกำรถอืวำ่เงนิชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรบัพนกังำน 

หนี้สนิส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์จะรบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ 
วนัทีส่ิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

กลุ่มกิจกำรค ำนวณหนี้สนิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ข้อ สมมติที่
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หลำกหลำยรวมถงึขอ้สมมตเิกี่ยวกบัอตัรำคดิลดอตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงใน
จ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะ และอตัรำเงนิเฟ้อ 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
อื่น และรบัรูค้ำ่ใชจ้่ำยของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนทีก่ ำหนดไวใ้นก ำไรขำดทุน 

ต้นทุนบรกิำรในอดีตจะถูกรบัรู้ทัง้จ ำนวนในก ำไรหรอืขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรอืลดขนำด
โครงกำร หรอืเมือ่กจิกำรรบัรูต้น้ทุนกำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.16 ทุนเรอืนหุน้   
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้   

4.17 หุน้ทุนซือ้คนื 
หุน้ทุนซื้อคนื แสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยรำคำทุนเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 
หำกรำคำขำยของหุน้ทุนซื้อคนืสงูกว่ำรำคำซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื บรษิทัจะรบัรูผ้ลต่ำงเขำ้บญัชสี่วนเกนิมลูค่ำ
หุน้ทุนซื้อคนืและหำกรำคำขำยของหุน้ทุนซื้อคนืต ่ำกว่ำรำคำซื้อของหุน้ทุนซื้อคนื บรษิทัจะน ำผลต่ำงหกัจำก
ส่วนเกนิมลูคำ่หุน้ทุนซือ้คนืใหห้มดไปก่อน แลว้จงึน ำผลต่ำงทีเ่หลอือยูไ่ปหกัจำกบญัชกี ำไรสะสม 

4.18 กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ ำระดว้ยตรำสำรทุน 
บรษิทัรบัรูโ้ครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์มื่อไดร้บับรกิำรจำกพนักงำนตำมมลูค่ำยุตธิรรมของสทิธซิื้อหุน้ 
ณ วนัใหส้ทิธ ิโดยบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมเงื่อนไขของระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนทีก่ ำหนดไวใ้น
โครงกำรพรอ้มกบัรบัรู ้“สว่นทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ในกำรประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ฝ่ำยบรหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรวดัมูลค่ำ
รวมทัง้สมมตฐิำนต่ำง ๆ ทีเ่หมำะสม เชน่ อำยขุองสทิธซิือ้หุน้ ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ และอตัรำเงนิปันผล 
เป็นตน้ 

4.19 ส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัใหญ่ 
ภำยใต้บทบญัญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจดัสรร
ก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำรอ้ยละห้ำของก ำไรสุทธปิระจ ำปี หกั
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงนิปันผลได ้

บริษทัย่อย 
บรษิัทย่อยในประเทศไทยจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธอิย่ำงน้อยร้อยละห้ำ เป็นส ำรองตำมกฏหมำยทุกครัง้ที่
ประกำศจ่ำยเงนิปันผลจนกว่ำส ำรองตำมกฏหมำยจะมเีท่ำกบัรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้จะน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลไมไ่ด ้

4.20 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
เงนิปันผลทีจ่่ำยบนัทกึในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัในรอบระยะเวลำบญัชซีึ่งทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล 
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4.21 ภำษเีงนิได ้

ภำษเีงนิได ้

ภำษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภำษเีงนิไดปั้จจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

ภำษเีงนิไดปั้จจุบนั 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกภำษีเงนิได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรฐั โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษตีำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำยภำษอีำกร 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
กลุ่มกจิกำรบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัรำภำษี
ทีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้
รอบระยะเวลำบญัช ี

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะไมถู่กรบัรูเ้มือ่เกดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปนี้ เกดิจำกกำรรบัรูค้ำ่ควำมนิยม
เมื่อเริม่แรกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกซึ่งสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งเกดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุ รกจิและรำยกำร
นัน้ไม่มผีลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชหีรอืทำงภำษี และผลแตกต่ำงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิลงทุนในบรษิทั
ย่อยและกจิกำรที่ควบคุมร่วมกนัหำกเป็นไปไดว้่ำจะไม่มกีำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวในอนำคตอนั
ใกล ้

กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต่้องเสยีภำษีทุกรำยกำร แต่รบัรู้
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษี รวมทัง้ผลขำดทุนทำงภำษทีีย่งั
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่บรษิัทจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษแีละผลขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ 

กลุ่มกิจกำรจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชดีงักล่ำว หำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบรษิทัจะไม่มกี ำไร
ทำงภำษเีพยีงพอต่อกำรน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีัง้หมดหรอืบำงสว่นมำใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หำกภำษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบั
รำยกำรทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถหกักลบไดเ้มื่อกจิกำรมสีทิธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั
และภำษเีงนิไดน้ี้ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัส ำหรบัหน่วยภำษเีดยีวกนัหรอืหน่วย
ภำษตี่ำงกนั ส ำหรบัหน่วยภำษตี่ำงกนันัน้กจิกำรมคีวำมตัง้ใจจะจ่ำยช ำระหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้อง
งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธหิรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัยแ์ละจ่ำยช ำระหนี้สนิในเวลำเดยีวกนั 
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4.22 สญัญำเชำ่ 

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกรำคม 2563 

1) สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำเมื่อเริม่แรกว่ำแต่ละสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิหรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำร
จ ำแนกประเภทสญัญำเช่ำแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรต้องประเมนิว่ำสญัญำนัน้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทน
เกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีผู่เ้ป็นเจำ้ของพงึไดร้บัว่ำสญัญำเช่ำมีกำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทน
ทัง้หมดหรอืไม่ หำกเป็นไปตำมนัน้ สญัญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงนิทุน หรอืหำกไม่เป็นไป
ตำมนัน้ สญัญำเชำ่ดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนที่ดนิ อำคำร และ
อุปกรณ์ และตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ด้วยเกณฑ์เดยีวกนักบัรำยกำรที่ดนิ 
อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกจิกำรซึ่งมลีกัษณะคล้ำยคลงึกนัรำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้
จ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ชำ่) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำกำรใหเ้ชำ่ 

2) สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
รำยจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำที่
อำจเกิดขึ้นต้องน ำมำรวมค ำนวณจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยตำมระยะเวลำที่คงเหลอืของสญัญำเช่ำ เมื่อ
ไดร้บักำรยนืยนักำรปรบัคำ่เชำ่ 

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 

1) สญัญำเชำ่ - กรณีกลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ชำ่ 
 นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบัผูใ้ห้เช่ำไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชทีีถ่อื
ปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกรำคม 2563 

2) สญัญำเชำ่ - กรณีกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ชำ่ 
 สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล สนิทรพัย์สทิธกิำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน
หกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรบัปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำ
เชำ่ใหม ่รำคำทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมลูค่ำ
เริม่แรก ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกดิขึ้น จ ำนวนเงนิที่จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีล
หรอืก่อนวนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บั 
หำกกลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัย์อำ้งองิจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มกจิกำรเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะถูกคดิค่ำเสื่อมรำคำโดยวธิเีสน้ตรงนับจำกวนัที่
สญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สุดของอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชห้รอืวนัสิน้สุดอำยุสญัญำ
เชำ่แลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน 
ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์สทิธกิำรใชค้ ำนวณจำกรำคำทุนของสนิทรพัย์โดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุของสญัญำ
เช่ำหรอือำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลำใดจะสัน้
กวำ่ ดงันี้ 
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หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 

ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำย
ตำมสญัญำเช่ำคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยตำมนัยของสญัญำเช่ำหรอือตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของกลุ่ม
กิจกำร หลงัจำกวนัที่สญัญำเช่ำเริม่มีผลมูลค่ำตำมบญัชีของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อน
ดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะท้อนกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยช ำระแล้ว 
นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงหรอืประเมนิ
สญัญำเชำ่ใหม ่

สญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 

จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำ 12 เดอืนหรอืน้อยกว่ำนับตัง้แต่วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มี
ผล หรอืสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ จะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเชำ่ 

4.23 กำรแปลงคำ่เงนิตรำต่ำงประเทศ  

สกลุเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ  

รำยกำรทีร่วมในงบกำรเงนิของแต่ละกจิกำรในกลุ่มกจิกำรถูกวดัมลูค่ำโดยใชส้กุลเงนิของสภำพแวดลอ้มทำง
เศรษฐกจิหลกัทีก่จิกำรด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
รำยกำรและยอดคงเหลอื 

รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ 
วนัทีเ่กดิรำยกำรและแปลงค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิเป็นตวัเงนิ ซึ่งเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นเงนิบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิรำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอื
จ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงนิซึ่งเป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 

รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็และงบกระแสเงนิสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ 
วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำน
ต่ำงประเทศรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและได้รวมไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้น และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำย
หน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทัง้หมดดงักล่ำวถอืเป็นส่วนหนึ่งของรำยกำร
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้  

 

ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ  2 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร  10  ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  15 ปี 
เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้ ำนักงำน 5-10 ปี 
ยำนพำหนะ  2-15 ปี 
อื่นๆ  5 ปี 
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4.24 คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรนี้ เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรและกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วย
ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ ได้แก่ เงนิเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่ำตอบแทนกรรมกำร รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรปูอื่น 

4.25 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ ำหรบังวดบญัชดีว้ยจ ำนวนถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัตำมระยะเวลำทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

4.26  กำรน ำเสนอขอ้มลูสว่นงำนด ำเนินงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีไ่ดร้ำยงำนต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนผู้มีอ ำนำจตัดสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึง บุคคลที่มหีน้ำที่ในกำรจดัสรร
ทรพัยำกร และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน 

4.27 มลูคำ่ยตุธิรรม  

มูลค่ำยุตธิรรม คอื รำคำที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรขำยสนิทรพัย์หรอืรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สนิใหแ้ก่
ผูอ้ื่นโดยเป็นรำยกำร ทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกตริะหวำ่งผูร้ว่มตลำด (market participants) ณ วนัทีว่ดัมลูคำ่ 

กลุ่มกจิกำรใชว้ธิรีำคำตลำด (Market approach) เป็นเทคนิคในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มตีลำดที่มสีภำพคล่อง หรอืไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องได ้
บรษิทัจะใชว้ธิเีทคนิคทำงกำรเงนิเป็นเทคนิคในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิแทน 

ล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเหล่ำนี้ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที่ต่ำงกนัของล ำดบัชัน้
มลูคำ่ยตุธิรรมตำมขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูคำ่ นิยำมของระดบัต่ำงๆ มดีงันี้  

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนัในตลำดทีม่สีภำพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ         
ทำงออ้ม  

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงนิในอนำคตที่
กจิกำรประมำณขึน้   

4.28  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม    
งบกำรเงนิรวมประกอบดว้ยงบกำรเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย (รวมกนัเรยีกว่ำ “กลุ่มกจิกำร”) และส่วนได้
เสยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่ม และกำรรว่มคำ้  
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กำรรวมธรุกิจ 

กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชสี ำหรบักำรรวมธุรกจิตำมวธิซีือ้ เมือ่กำรควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มกจิกำร  

กำรควบคุม หมำยถงึอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนของกจิกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่
ประโยชน์จำกกจิกรรมของกจิกำรนัน้  ในกำรพจิำรณำอ ำนำจในกำรควบคุม กลุ่มกจิกำรตอ้งน ำสทิธใินกำร
ออกเสยีงทีเ่กดิขึน้มำรวมในกำรพจิำรณำดว้ย วนัทีซ่ือ้กจิกำรคอืวนัทีอ่ ำนำจในกำรควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงั
ผูซ้ื้อ กำรก ำหนดวนัที่ซื้อกจิกำรและกำรระบุเกี่ยวกบักำรโอนอ ำนำจควบคุมจำกผูถู้กซื้อไปยงัผูซ้ื้อต้องใช้
ดุลยพนิิจเขำ้มำเกีย่วขอ้ง  

กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชกีำรรวมธุรกจิโดยใชว้ธิกีำรซื้อ สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ ำหรบักำรซื้อบรษิทัยอ่ย ตอ้งวดั
ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีผู่ซ้ื้อโอนใหแ้ละหนี้สนิทีก่่อขึน้และส่วนไดเ้สยีในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกโดย
บรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย ์หรอืหนี้สนิทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระ และวดัมูลค่ำ
เริม่แรกของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำทีร่ะบุได้และหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในกำรรวมธุรกจิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่
ซื้อ ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำ
ยตุธิรรม หรอื มลูคำ่ของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซือ้ตำมสดัส่วนของหุน้ทีถ่อื 

หนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซื้อทีร่บัมำจำกกำรรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหนี้สนิหำกมภีำระผูกพนัในปัจจุบนั
ซึง่เกดิขึน้จำกเหตุกำรณ์ในอดตี และสำมำรถวดัมลูคำ่ยตุธิรรมไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื 

กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำจำกผูถู้กซือ้ 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อของกลุ่มกิจกำรที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำที่ปรกึษำ
กฎหมำย คำ่ธรรมเนียมวชิำชพีและคำ่ทีป่รกึษำอื่นๆ ถอืเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 

บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัย่อยเป็นกจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  กำรควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มกจิกำรเปิดรบัหรอื
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบักจิกำรนัน้และมคีวำมสำมำรถในกำรใชอ้ ำนำจเหนือกจิกำร
นัน้ท ำใหเ้กดิผลกระทบต่อจ ำนวนเงนิผลตอบแทนของกลุ่มกจิกำร  งบกำรเงินของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบ
กำรเงนิรวมนบัแต่วนัทีม่กีำรควบคุมจนถงึวนัทีก่ำรควบคุมสิน้สุดลง   

นโยบำยกำรบญัชีของบรษิัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตำมควำมจ ำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบำยเดียวกนักบัของกลุ่ม
กจิกำร 

กำรสญูเสยีกำรควบคุม 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีกำรควบคุมในบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อย
นัน้ออกรวมถงึส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจำ้ของทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั
ย่อยนัน้   ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรสญูเสยีกำรควบคุมในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  ส่วน
ไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูใ่หว้ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีกำรควบคุม 
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ส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทุนทีบ่นัทกึตำมวธิสี่วนไดเ้สยี  
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในเงนิลงทุนทีบ่นัทกึตำมวธิสี่วนไดเ้สยี ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและ
กำรรว่มคำ้ 

บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรที่กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัโดยมอี ำนำจเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจ
เกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมหรอืควบคุมร่วมในนโยบำย
ดังกล่ำว  กำรร่วมค้ำเป็นกำรร่วมกำรงำนที่กลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมในกำรงำนนัน้ โดยมีสิทธิใน
สนิทรพัยส์ุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ มำกกว่ำกำรมสีทิธใินสนิทรพัยแ์ละภำระผกูพนัในหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรรว่มกำรงำนนัน้ 

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้บนัทกึบญัชตีำมวธิสี่วนไดเ้สยี โดยรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำ
ทุนภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก ส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นของเงนิลงทุนที่
บนัทกึตำมวธิสี่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำร จะถูกบนัทกึในงบกำรเงนิรวมจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีควำมมี
อทิธพิลอยำ่งมนียัส ำคญั หรอืกำรควบคุมรว่ม  

กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงนิรวม  

ยอดคงเหลอืและรำยกำรบญัชรีะหว่ำงกจิกำรในกลุ่ม รวมถงึรำยได ้หรอืค่ำใชจ้่ำยทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิซึ่งเป็น
ผลมำจำกรำยกำรระหว่ำงกจิกำรในกลุ่ม ถูกตดัรำยกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม  ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ซึ่งเป็นผลมำจำกรำยกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ถูกตดัรำยกำรกบัเงนิลงทุนเท่ำทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนได้
เสยีในกจิกำรทีถู่กลงทุนนัน้  ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิถูกตดัรำยกำรในลกัษณะเดยีวกบัก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้
จรงิ แต่เท่ำทีเ่มือ่ไมม่หีลกัฐำนกำรดอ้ยคำ่เกดิขึน้  

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม คอื จ ำนวนก ำไรหรอืขำดทุนและสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อย
ส่วนทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัและแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรอืขำดทุนรวมและส่วนของผู้
ถอืหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
 

4.29  เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีที่เป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ทีไ่ม่มอีงคป์ระกอบเกีย่วกบักำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชเีรือ่งกำรรบัรูร้ำยได้ 

1) กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที่รบัรู้รำยกำรเริม่แรก เป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดั
มูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
หรอืขำดทุน โดยพจิำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำสินทรพัย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เมื่อกลุ่มกิจกำรถือครอง
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ และเงื่อนไขตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำง
กำรเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นกำรรบัช ำระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จำกยอดคงเหลอืของเงนิ
ตน้ในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่ำนัน้ 

• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะแสดงในงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม โดยรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงสุทธขิองมูลค่ำยุตธิรรมในส่วนของ
ก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูคำ่ของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

ยกเว้นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกส ำหรบัหนี้สินทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหกัต้นทุนกำรท ำรำยกำรและจดัประเภทหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ผลก ำไรและขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดั
รำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวธิดีอกเบี้ยที่แทจ้รงิจะรบัรูใ้นส่วนของก ำไรหรอืขำดทุน 
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรอืต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จรงินัน้ด้วย ทัง้นี้ ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวธิดีอกเบี้ยที่แท้จรงิแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำง
กำรเงนิในสว่นของก ำไรหรอืขำดทุน 

2) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
กลุ่มกิจกำรใช้วธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบัลูกหนี้
กำรค้ำและสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำดงันัน้ ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจงึไม่มกีำร
ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของควำมเสีย่งทำงดำ้นเครดติ แต่จะรบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำและสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำ โดยอ้ำงอิงจำก
ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดตี ปรบัปรุงด้วยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต
เกีย่วกบัลกูหนี้รวมทัง้สภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกจิ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัช ีเมื่อกจิกำรคำดว่ำจะไมไ่ดร้บัคนืกระแสเงนิสดตำม
สญัญำอกีต่อไป 

3) สญัญำอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัควำมเสีย่ง 

เครื่องมอืทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชเีมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำรวดั
มูลค่ำใหม่ภำยหลงักำรบนัทกึครัง้แรกใช้มูลค่ำยุตธิรรม ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ให้เป็น
มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน อยำ่งไรกต็ำมหำกตรำสำรอนุพนัธเ์ขำ้เงือ่นไขมไีวเ้พือ่เป็นเครือ่งมอื
ป้องกนัควำมเสีย่ง กำรบนัทกึรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตรีำคำจะขึน้อยูก่บัประเภทของรำยกำรที่
ไดร้บักำรป้องกนัควำมเสีย่ง 

4) กำรตดัรำยกำรของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้
ได้สิ้นสุดลง หรอืได้มกีำรโอนสทิธทิี่จะได้รบักระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้ รวมถึงได้มกีำรโอนควำม
เสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสินทรพัย์นัน้หรอืมกีำรโอนกำรควบคุมในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้่ำจะ
ไมม่กีำรโอนหรอืไมไ่ดค้งไวซ้ึง่ควำมเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 
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กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิกต็่อเมื่อไดม้กีำรปฏบิตัติำมภำระผูกพนัของหนี้สนินัน้แลว้ มี
กำรยกเลกิภำระผูกพนันัน้หรอืมกีำรสิน้สุดลงของภำระผูกพนันัน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นหนี้สนิทำงกำร
เงนิที่มอียู่ให้เป็นหนี้สนิใหม่จำกผู้ให้กู้รำยเดยีวกนัซึ่งมขีอ้ก ำหนดที่แตกต่ำงกนัอย่ำงมำก หรอืมกีำร
แก้ไขขอ้ก ำหนดของหนี้สนิทีม่อียู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถอืว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหนี้สนิเดมิและรบัรู ้
หนี้สนิใหม ่โดยรบัรูผ้ลแตกต่ำงของมลูคำ่ตำมบญัชดีงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรอืขำดทุน 

5) กำรหกักลบของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธใินงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ก็ต่อเมื่อกิจกำรมสีทิธบิงัคบัใช้ได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้วในกำรหกักลบจ ำนวนเงนิที่รบัรู้ และ
กจิกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะช ำระดว้ยยอดสทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช ำระหนี้สนิพรอ้มกนั 
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5. ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด และไม่
ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทียบดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบญัชจีะรบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 3  มำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบกำรเงนิ ดงันี้ 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ตี่องบกำรเงนิรวม   มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
  มำตรฐำน มำตรฐำน  
 ณ วนัท่ี กำรรำยงำน กำรรำยงำน ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 2562 ฉบบัท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 2563 

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 884,215 - (500) 883,715 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 43,199 - (12,032) 31,167 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 1,110,827 (1,110,827) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 2,882,009 - 2,882,009 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1,338,822 (9,604) - 1,329,218 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  321,302 - (21,704) 299,598 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 37,635 37,635 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 751,217 - (286) 750,931 

รวมสินทรพัย ์ 4,449,582 1,761,578 3,113 6,214,273 

      หน้ีสินหมุนเวียน     
      ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปี  6,941 - 1,401 8,342 
      หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

         หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  6,920 - 1,712 8,632 
      หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 27,987 354,236 - 382,223 

รวมหน้ีสิน 41,848 354,236 3,113 399,197 
      ส่วนของผูถ้ือหุ้น     

      องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ - 1,407,342 - 1,407,342 
     รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพำะบริษทัใหญ่ - 1,407,342 - 1,407,342 
     รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 41,848 1,761,578 3,113 1,806,539 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ตี่องบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มำตรฐำน มำตรฐำน  
 ณ วนัท่ี กำรรำยงำน กำรรำยงำน ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 2562 ฉบบัท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 2563 
     สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

     เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 1,110,827 (1,110,827) - - 
     สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 2,882,009 - 2,882,009 
     เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 762,986 181,291 - 944,277 
     เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 386,093 (170,915) - 215,178 
     ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  176,301 - (19,931) 156,370 
     สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 23,155 23,155 
     สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18,531 - (286) 18,245 
     สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 165,611 (165,611) - - 

                รวมสินทรพัย ์ 2,620,349 1,615,947 2,938 4,239,234 

      หน้ีสินหมุนเวียน     
    สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหนึ่งปี  6,519 - 1,355 7,874 
      หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

     หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  6,919 - 1,583 8,502 
     หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - 188,625 - 188,625 

รวมหน้ีสิน 13,438 188,625 2,938 205,001 
     
      ส่วนของผูถ้ือหุ้น     

     ก ำไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 114,961 10,376 - 125,337 
     องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ - 1,416,946 - 1,416,946 
     รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพำะบริษทัใหญ่ 114,961 1,427,322 - 1,542,283 
    รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 128,399 1,615,947 2,938 1,747,284 

 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำใชเ้ป็นครัง้แรกนัน้ ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.1       เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
            ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

หน่วย : พนับำท  

   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 277,733  114,961 
กำรปรบัปรุงก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 2563    
           กำรเพิม่ขึน้ของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว -  10,376 
ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 277,733  125,337 

 
 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    
กำรปรบัปรุงองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 2563    
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1,771,182  1,771,182 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำกกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำง

กำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น (354,236)  (354,236) 
ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรมจำกกำรป้องกนัควำมเสีย่งกระแส

เงนิสด (9,604)  - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,407,342  1,416,946 

 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ   

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ดงันี้  

หน่วย : พนับำท 
     งบกำรเงินรวม   
 

 
  มลูค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

  
รวม 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -  192,534  192,534 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น  -  883,715  883,715 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้  -  4,108  4,108 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระผกูพนั  -  42,200  42,200 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น  2,882,009  -  2,882,009 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไมห่มนุเวยีนอื่น  -  70,932  70,932 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  2,882,009  1,193,489  4,075,998 
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หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิ 

 -  1,243,007  1,243,007 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอื่น  -  713,552  713,552 
เงนิกูย้มืระยะยำว  -  491,988  491,988 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  -  16,974  16,974 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  -  2,465,521  2,465,521 

 

หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
  มลูค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

  
รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

  
 

รวม 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -  171,087  171,087 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น  -  808,111  808,111 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้  -  4,108  4,108 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระผกูพนั  -  42,200  42,200 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น  2,882,009  -  2,882,009 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไมห่มนุเวยีนอื่น  -  70,932  70,932 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว  -  215,178  215,178 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  2,882,009  1,311,616  4,193,625 
 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  -  1,153,007  1,153,007 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอื่น  -  850,079  850,079 
เงนิกูย้มืระยะยำว  -  472,458  472,458 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  -  16,376  16,376 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  -  2,491,920  2,491,920 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งวดัดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น มรีำยกำรดงัต่อไปนี้ 

หน่วย : พนับำท  
   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น 2,882,009  2,882,009 
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5.2 สญัญำเชำ่ 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำใชเ้ป็นครัง้แรก กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบั
สญัญำเชำ่ทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเชำ่ เป็นสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใชโ้ดยมมีลูค่ำเท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีจ่่ำยล่วงหน้ำหรอืคำ้ง
จ่ำยซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำที่รบัรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิก่อนวนัที่น ำมำปฏิบตัิใช้ครัง้แรก หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
ดงักล่ำววดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีย่งัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้
เงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของกลุ่มกจิกำร อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ดงักล่ำวของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัที่น ำมำค ำนวณหนี้สนิ
ตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 อตัรำรอ้ยละ 2.50 – 5.60 

ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่  17 กลุ่มกจิกำรรบัรูมู้ลค่ำตำม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัเิป็น
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัทีน่ ำมำปฏบิตัใิชค้รัง้แรก 

หน่วย : พนับำท  
   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย                               
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 7,597  7,403 

หกั สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (4,173)  (4,173) 
สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำม

วธิเีสน้ตรง (1,028)  (1,028) 
บวก สทิธทิีจ่ะซื้อหรอืขยำยระยะเวลำทีค่อ่นขำ้งแน่ทีจ่ะมกีำรใชส้ทิธ ิ 859  859 
 3,255  3,061 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (142)  (124) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่เพิม่ขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏบิตัใิช ้ 3,113  2,937 

หนี้สนิสญัญำเช่ำกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 13,861  13,439 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 16,974  16,376 
ประกอบดว้ย    

หนี้สนิสญัญำเช่ำหมนุเวยีน 8,342  7,874 
หนี้สนิสญัญำเช่ำไมห่มนุเวยีน 8,632  8,502 

รวม 16,974  16,376 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563    
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 12,815  284 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 554  554 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,889  732 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 8,023  7,847 
ยานพาหนะ  14,067  13,451 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 287  287 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 37,635  23,155 

 
6. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งและพนักงำนของบรษิทัไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีภำยใตก้ำรอนุมตัิ
จำกกระทรวงกำรคลงัตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดว้ยเงนิที่พนักงำนจ่ำย
สะสมเป็นรำยเดอืนและเงนิทีบ่รษิทัจ่ำยสมทบให้ในอตัรำรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืนและจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณีที่
ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัท และกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของบรษิัท บรหิำรโดยบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน 

7. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บรษิทัยอ่ย (บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั)  
บรษิทัย่อย (บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั) ไดร้บัสทิธพิเิศษตำมพระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
กำรอนุมตัขิองคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุนดงันี้   

บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน เลขที ่1611(1)/2557  
บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุน เลขที ่1611(1)/2557   ลงวนัที ่19 พฤษภำคม 2557 จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรลงทุนส ำหรบักำรลงทุนในสำธำรณูปโภคและบรกิำรขัน้พื้นฐำนประเภท 7.1 (กำรลงทุนในกจิกำรผลติไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทติย์) ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำหนดบำงประกำร สทิธพิเิศษดงักล่ำวรวมถงึกำรไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได้
นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัที่เริม่มี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรนัน้ (วนัที ่6 กุมภำพนัธ ์2558) 
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รำยไดข้องบรษิทัจ ำแนกตำมกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนและไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนสำมำรถสรุปได ้
ดงันี้  

            (หน่วย : พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม 

    

กิจกำรท่ีได้รบักำร
ส่งเสริม  

กิจกำรท่ีไม่ได้รบั
กำรส่งเสริม รวม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร             
- ในประเทศ             
- กจิกำรผลติSTEEL STRUCTURE  -  -  315,765  272,094  315,765  272,094 
- กจิกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยท์ีต่ดิตัง้
บนหลงัคำ  7,482  7,974  -  -  7,482  7,974 

 รวม   7,482  7,974  315,765  272,094  323,247  280,068 
 

 
8. รำยกำรและยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั หมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิทั หรอืถูกบรษิทัควบคุม
ไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั  

นอกจำกนี้ บุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลที่มสีทิธอิอกเสยีงโดยทำงตรงหรอื
ทำงอ้อม ซึ่งท ำให้มอีิทธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิัทที่มี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  

ในระหวำ่งปี กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยมสีำระส ำคญัดงันี้ 
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ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกลุ่มกจิกำรและบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

ช่ือบริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั เป็นบรษิทัยอ่ยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั เป็นบรษิทัยอ่ยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั เป็นบรษิทัยอ่ยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั  เป็นกำรรว่มคำ้  
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั  เป็นกำรรว่มคำ้  
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั  เป็นกำรรว่มคำ้  
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั เป็นกำรรว่มคำ้* 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั เป็นกำรรว่มคำ้* 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั เป็นกำรรว่มคำ้  
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั เป็นกำรรว่มคำ้  
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั เป็นกำรรว่มคำ้  
บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั เป็นบรษิทัรว่มโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั เค.อำร.์ท ูจ ำกดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เป็นบรษิทัรว่มโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ซนิแก๊ส ลพบุร ี จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บรษิทั ซนิแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอยี ่คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอยี ่คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
คุณสวำสดิ ์ ปุ้ยพนัธวงศ ์ ผูถ้อืหุน้บรษิทั 

 
* ในระหว่ำงปี 2562 กำรร่วมคำ้ ไดม้กีำรเปลีย่นชื่อบรษิทัใหม่ ดงันี้ บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั เปลีย่นเป็น 

บรษิัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพำเวอร์ 6 จ ำกดั และ บรษิัท ไทคอน เด็ม โก้ เพำเวอร์ 11 จ ำกดั เปลี่ยนเป็น 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั 
** เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2563 บรษิทัร่วม ไดแ้ก่ บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด์) จ ำกดั , บรษิทั ซนิแก๊ส ลพบุร ี จ ำกดั และ 

บรษิทั ซนิแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิกำรต่อนำยทะเบยีน ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัช ี

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรบัรำยกำรแต่ละประเภทรำยกำรมดีงันี้ 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรสว่นเกนิ 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร ตำมสญัญำ 
ดอกเบีย้รบั(ตำมสญัญำ) อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1 - 12 ตอ่ปี 
รำยไดอ้ื่น รำคำตำมทีต่กลงรว่มกนั 
ซือ้สนิคำ้ รำคำทุนบวกก ำไรสว่นเกนิ 
ตน้ทุนบรกิำร รำคำตำมสญัญำ 
คำ่เชำ่ รำคำตำมสญัญำ 
คำ่ทีป่รกึษำ รำคำตำมสญัญำ 
คำ่สญูเสยีโอกำสในกำรผลติ รำคำตำมบนัทกึเพิม่เตมิแนบทำ้ย 
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8.1   ยอดคงเหลอืทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้  

หน่วย: พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ลกูหน้ีกำรค้ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  -  1 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั 985  1,158  985  1,158 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้  เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั 1,601  1,959  1,601  1,959 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั 1,312  1,365  1,312  1,365 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั 1,083  1,169  1,083  1,169 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั 580  666  580  666 
บรษิทั เค.อำร.์ท ูจ ำกดั 56,710  56,710  56,710  56,710 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั 50,290  50,290  50,290  50,290 
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั -  77  -  77 

รวม 112,561  113,394  112,561  113,395 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  144  145 

รวม -  -  144  145 
เงินปันผลค้ำงรบั - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 800  -  800  - 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 800  -  800  - 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 1,600  -  1,600  - 
 3,200  -  3,200  - 
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั 130  115  130  115 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั 1,560  1,260  1,560  1,260 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั 100  310  100  310 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั 150  360  150  360 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 12  -  12  - 

รวม 1,952  2,045  1,952  2,045 
ลกูหน้ีเงินวำงประกนั  -  กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 600  3,800  600  3,800 

รวม 600  3,800  600  3,800 
        
        
        

      



 

- 32 - 

 
หน่วย: พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบีย้ค้ำงรบั – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  6,300  3,194 
บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั -  83  -  83 

รวม -  83  6,300  3,277 
เงินให้กู้ยืม – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี(ก่อนปรบัปรงุ) -  -  386,093  343,764 
หกั รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 -  -  (167,199)  - 
เพิม่ขึน้ -  -  11,730  42,330 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดคงเหลอืปลำยปี -  -  230,624  386,094 

       
บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,000  1,750  1,000  1,750 
ลดลง (1,000)  (750)  (1,000)  (750) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี -  1,000  -  1,000 

    
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี -  85  -  85 
เพิม่ขึน้ -  30  -  30 
ลดลง -  (115)  -  (115) 
รวม -  -  -  - 

        
บรษิทั ซนิแก๊ส ลพบุร ี จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี 80  60  80  60 
เพิม่ขึน้ -  20  -  20 
รวม 80  80  80  80 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ-เงนิใหกู้ย้มื (80)  (80)  (80)  (80) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี -  -  -  - 

        
บรษิทั ซนิแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี -  60  -  60 
เพิม่ขึน้ -  20  -  20 
ลดลง -  (80)  -  (80) 
รวม -  -  -  - 

รวมเงนิใหกู้ย้มื-กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  1,000  230,624  387,094 
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      หน่วย: พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  35,000  35,000 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  30  - 

รวม -  -  35,030  35,000 
เจ้ำหน้ีงำนโครงกำร-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  105,418  106,784 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  6,023  21,436 

รวม -  -  111,441  128,220 
เจ้ำหน้ีเงินประกนัผลงำน – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  20,848  20,720 

รวม -  -  20,848  20,720 
เจ้ำหน้ีค่ำหุ้น-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 97,924  97,924  97,924  97,924 

รวม 97,924  97,924  97,924  97,924 
เจ้ำหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  12  314 
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  -  950 
บรษิทั เค.อำร.์ท ูจ ำกดั -  1,096  -  1,096 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั -  1,700  -  1,700 

รวม -  2,796  12  4,060 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 4,282  3,967  4,282  3,967 

รวม 4,282  3,967  4,282  3,967 
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8.2  รำยกำรเคลื่อนไหวบญัชทีีส่ ำคญัระหวำ่งบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย: พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำย        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  111  312 
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  -  1,342 

รวม -  -  111  1,654 
รำยได้อ่ืน        
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  -  600 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  1,096  894 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร1์1 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 20  -  20  - 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 20  -  20  - 
บรษิทั แมโ่ขง กรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 20  -  20  - 

รวม 85  -  1,181  1,494 
รำยได้เงินปันผล        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  -  60,000 
บรษิทั อุดรธำนีธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 2,400  1,120  2,400  1,120 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 2,400  1,120  2,400  1,120 
บรษิทั แมโ่ขง กรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 1,600  -  1,600  - 
บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั 60,750  168,704  60,750  168,704 

รวม 67,150  170,944  67,150  230,944 
ดอกเบีย้รบั        
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  19,303  8,472 
บรษิทั แมโ่ขง กรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 19  187  19  187 

รวม 19  187  19,322  8,659 
ขำยทรพัยสิ์นถำวร        
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  -  17 

รวม -  -  -  17 
ซ้ือทรพัยสิ์นถำวร        
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  500  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  -  121 

รวม -  -  500  121 
ต้นทุนขำย        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  30,746  138,691 

รวม -  -  30,746  138,691 
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     หน่วย: พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ต้นทุนบริกำร        
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  -  1,701 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  370  956 

รวม -  -  370  2,657 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        
บรษิทั เค.อำร.์ท ูจ ำกดั 1,042  13,478  1,042  13,478 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั 55  2,051  55  2,051 

รวม 1,097  15,529  1,097  15,529 

ดอกเบีย้จ่ำย        
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอร ์ปอเรชัน่ จ ำกดั 315  881  315  881 

รวม 315  881  315  881 
ค่ำสญูเสียโอกำสในกำรผลิต        
บรษิทั เค.อำร.์ท ูจ ำกดั 116  172,253  116  172,253 

รวม 116  172,253  116  172,253 
ค่ำท่ีปรึกษำ        
คุณสวำสดิ ์ปุ้ยพนัธวงศ ์ 480  480  480  480 

รวม 480  480  480  480 

 

8.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
กลุ่มกจิกำรมคีำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนของผูบ้รหิำร สิน้สุดวนัที ่31ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย: พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 38,712  39,952  36,936  36,760 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 909  1,228  707  868 

รวม 39,621  41,180  37,643  37,628 
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9. ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย 

รำยกำรคำ่ใชจ้่ำยตำมลกัษณะงำนสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญั ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

         หน่วย : พนับำท 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2563  2562  2563  2562 

 
9.1 กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและ 
งำนระหวำ่งท ำ  8,775  1,111  7,574  11,636 

 9.2 ขำดทุน(โอนกลบั)จำกกำรลดมลูคำ่สนิคำ้  (756)  (10,694)  (2,669)  (10,550) 

 9.3 ซือ้สนิคำ้  719,233  849,130  705,899  828,438 

 9.4 วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป  207,951  175,330  -  - 

 9.5 งำนทีก่จิกำรท ำและถอืเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน  -  98  -  - 

 9.6 คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร  39,621  41,180  37,643  3,856 

 9.7 คำ่ใชจ้่ำยพนกังำน  318,701  365,787  236,827  280,371 

 9.8 คำ่เสือ่มรำคำ  42,395  41,571  27,068  - 

 9.9 คำ่ใชจ้่ำยตดัจ่ำย  18,380  24,287  1,701  - 

 9.10 คำ่จำ้งท ำของ  888,615  1,118,928  915,551  1,255,392 

 9.11 คำ่ธรรมเนียม  46,664  56,242  45,532  55,361 

 9.12 คำ่น ้ำมนั  14,979  26,228  14,368  25,323 

 9.13 คำ่ขนสง่  5,327  20,812  1,962  20,221 

10. ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 

รำยกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิสดทีม่สีำระส ำคญั ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจำ้หนี้คำ่ซือ้สนิทรพัยถ์ำวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6.74  5.94  1.49  2.41 

แปลงเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -  18.33  -  18.33 

กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -  -  181.29  - 

กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีน 1,771.18  -  1,771.18  - 
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11. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิสดในมอื 2,099  2,667  1,960  1,672 
เงนิฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 37,971  85,147  13,565  66,983 
เงนิฝำกธนำคำร - ออมทรพัย ์ 49,720  104,465  47,438  102,177 
เงนิฝำกประจ ำทีถ่งึก ำหนด 
จ่ำยคนืภำยใน 3 เดอืน 

 
354 

  
255 

  
354 

  
255 

รวม 90,144  192,534  63,317  171,087 
 

12. ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 

12.1 ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้เหมนุเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
ลกูหน้ีกำรค้ำ         
ลกูหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น  544,022  629,962  483,646  559,742 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  112,561  113,394  112,561  113,395 

รวม  656,583  743,356  596,207  673,137 
หกั  ค่ำเผือ่หนี้ผลขำดทุนดำ้นเครดติ-ลกูหนี้  (3,026)  (3,026)  (3,026)  (3,026) 

รวม  653,557  740,330  593,181  670,111 
         
ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน         
ดอกเบีย้คำ้งรบั –กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -  83  6,300  3,277 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่สนิคำ้และบรกิำร  63,931  29,423  63,925  29,020 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  20,138  18,451  19,610  17,108 
เงนิปันผลคำ้งรบั  3,200  -  3,200  - 
เงนิทดรองจ่ำย  2,181  2,361  2,029  2,195 
ลกูหนี้เงนิประกนั   89,560  54,074  89,560  54,074 
ลกูหนี้กรมสรรพำกร  5,482  9,043  -  3,482 
ลกูหนี้อื่น   28,001  27,787  26,950  28,831 
อื่นๆ  4  2,663  4  13 

 รวม  212,497  143,885  211,578  138,000 
 รวม  866,054  884,215  804,759  808,111 
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ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 จ ำแนกตำมอำยหุนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ลกูหน้ีกำรค้ำ - บริษทัอ่ืน        
ยงัไมถ่งึก ำหนด 460,911  518,530  411,607  505,862 
เกนิก ำหนดช ำระ        
น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 3 เดอืน 44,455  57,666  36,560  44,368 
มำกกวำ่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 22,628  -  19,451  - 
มำกกวำ่ 6 เดอืน ถงึ 9 เดอืน 6,939  35,518  6,939  - 
มำกกวำ่ 9 เดอืน ถงึ 12 เดอืน -  10,228  -  1,492 
มำกกวำ่ 12 เดอืนขึน้ไป 9,089  8,020  9,089  8,020 

รวม 544,022  629,962  483,646  559,742 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ-
ลูกหนี้ (3,026)  (3,026)  (3,026)  (3,026) 

รวม 540,996  626,936  480,620  556,716 
ลูกหนี้เชค็คนื -  1,047  -  1,047 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ-
ลูกหนี้ -  (1,047)  -  (1,047) 

รวม -  -  -  - 
รวม 540,996  626,936  480,620  556,716 

        
ลกูหน้ีกำรค้ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        

เกนิก ำหนดช ำระ        
น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 3 เดอืน -  77  -  78 
มำกกวำ่ 12 เดอืนขึน้ไป 112,561  113,317  112,561  113,317 

รวม 112,561  113,394  112,561  113,395 
รวม 653,557  740,330  593,181  670,111 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้กำรคำ้สุทธทิีค่ำ้งช ำระเกนิก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืนจ ำนวน 118.62 
ลำ้นบำท และ 172.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกลุ่มกจิกำรคำดวำ่ส่วนทีเ่หลอืจะไดร้บัช ำระในภำยหลงั 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทได้โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินจำกลูกหนี้ ตำมสัญญำ 
กำรใหบ้รกิำรบำงโครงกำรจ ำนวน 217.90 ลำ้นบำท และ 347.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำ
ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนินัน้ (ดหูมำยเหตุขอ้ 28) 
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12.2 ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไมห่มนุเวยีนอื่น 

กลุ่มกจิกำรมลีูกหนี้กำรคำ้ส่วนหนึ่งทีไ่ดท้ ำแผนขอผ่อนช ำระหนี้กบับรษิทัมรีะยะเวลำในกำรผอ่นช ำระประมำณ 8 ปี 
ดงันัน้ บรษิทัจงึจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนมูลค่ำดงักล่ำวไดท้ ำกำรคดิลดโดยใชอ้ตัรำ
ดอกเบีย้เงนิกูส้่วนเพิม่ 

13. สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำหมนุเวียน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทได้มอบอ ำนำจกำรรบัเงนิหรือโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช ำระหนี้จำก
สนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำ จ ำนวน 301.67 ล้ำนบำท และจ ำนวน 151.42 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนั
ส ำหรบัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ 

14. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้         
- บุคคลหรอืกจิกำรอื่น  3,075  3,108  3,075  3,108 
- บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  80  1,080  80  1,080 

    หกั คำ่เผือ่หนี้ผลขำดทุนดำ้นเครดติ-เงนิใหกู้ย้มื  (80)  (80)  (80)  (80) 
รวม  -  1,000  -  1,000 
รวม  3,075  4,108  3,075  4,108 

15. สินค้ำคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 138,928  92,803  125,407  83,409 
งำนระหวำ่งท ำ 17,180  22,277  21  21 
งำนโครงกำรระหวำ่งก่อสรำ้ง -  140  -  140 
วสัดุก่อสรำ้ง 76,232  126,968  8  8 
วสัดุใชส้ิน้เปลอืง 1,277  1,232  -  - 
     รวม 233,617  243,420  125,436  83,578 
หกั คำ่เผือ่มลูคำ่สนิคำ้ลดลง (13,503)  (14,260)  (3,934)  (6,603) 
     รวม 220,114  229,160  121,502  76,975 
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16. สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย 35,977  117,620  31,990  113,188 
ภำษซีือ้ทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 20,783  23,080  20,735  23,021 
อื่นๆ 221  243  214  232 

                 รวม 56,981  140,943  52,939  136,441 

17. เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั 
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินฝำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 47.70 ล้ำนบำท และ 42.20 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ (ดหูมำยเหตุขอ้ 28 และ 32) 
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18. สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

    
 

หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษทั 
               ทุนเรียกช ำระแล้ว       สดัส่วน  งบกำรเงินรวมและงบเฉพำะ

กิจกำร 
เงินปันผล 

               2563             2562      ร้อยละ  2563 2562 2563 2562 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบต็เสรจ็อ่ืน         
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ  เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 712,500 712,500 12.87  114,114 114,114 - - 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ- เงนิลงทุน 

   
 (21,858) (21,858)   

สุทธ ิ     92,256 92,256   
บรษิทั วนิด ์เอนเนอยี ่โฮลดิง้ จ ำกดั 1,088,373 1,088,373 3.87  800,000 800,000 48,000 - 
บวก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน     1,771,182 -   

สุทธ ิ     2,571,182 800,000   
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 1,530,000 1,530,000 14.28  218,571 218,571 - - 

รวม     2,882,009 1,110,827 48,000 - 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 บรษิทัไดม้กีำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่นใหม ่จำกเดมิวดัตำมรำคำทุนเปลีย่นเป็นวดัตำมมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยผลต่ำงจำกกำร

เปลีย่นแปลงกำรวดัมลูคำ่ขำ้งตน้มจี ำนวน 1,771.18 ลำ้นบำท บรษิทัมนีโยบำยในกำรรบัรูเ้ขำ้องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ทัง้นี้จำกกำรทบทวนมลูคำ่ยุตธิรรม  

ณ วนัที ่1 มกรำคม และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ผูบ้รหิำรมคีวำมเหน็วำ่มลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีข่ำ้งตน้เป็นมลูคำ่เดยีวกนั โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
  หน่วย : พนับำท 
  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม และ 31 ธนัวำคม 2563 
  รำคำต่อหุ้น จ ำนวนเงิน 

 
จ ำนวนหุ้น รำคำทุน  มูลค่ำยติุธรรม  รำคำตำมบญัชีวดัตำม

มูลค่ำยติุธรรม 

บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ  เอนเนอยคีอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 19,696 6  5  92,255 

บรษิทั วนิด ์เอนเนอยี ่โฮลดิง้ จ ำกดั 4,211 190  600  2,526,316 

บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 21,857 10  12  263,438 

       2,882,009 
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19. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
19.1 กระทบยอดเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ดงันี้ 

       หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ต้นปี 1,339,390  1,304,522  1,208,409   1,208,409 

หกั รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำใช้ (9,604)  -  -  - 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ณ วนัที ่1 มกรำคม 1,329,786  1,304,522  1,208,409  1,208,409 

บวก/(หกั ) ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 129,184  203,121  -  - 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบต็เสรจ็ (ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ ์– บรษิทัรว่ม) (310)  451  -  - 

หกั  เงนิปันผลรบั  (60,750)  (168,704)  -  - 
รวม 1,397,910  1,339,390  1,208,409  1,208,409 

หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน (568)  (568)  (1,560)  (1,560) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ปลำยปี 1,397,342  1,338,822  

 
1,206,849  1,206,849  

19.2 รำยละเอยีดกำรลงทุน เงนิปันผลรบัและสว่นแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัรว่ม 

บรษิทัรว่มทัง้หมดจดัตัง้ในประเทศไทย ณ 31 ธนัวำคม มรีำยละเอยีดดงันี้ 
      หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร  ทุนท่ีช ำระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทนุ  รำคำทุน  มูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
  2563   2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562 
       ร้อยละ ร้อยละ         
บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั ดำ้นกำรลงทนุ 1,301,301   1,301,301  25.00 25.00  1,206,849  1,206,849  1,397,342  1,338,822 

บรษิทั ซไีอเอน็  (ไทยแลนด)์ 
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำย  
กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ 6,000 

 
 6,000 

  
26.00 

 
26.00 

  
1,560 

 
1,560 

  
568  

  
568 

หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทนุ 
  

- 
 
 

 
- 

     
(1,560) 

 
(1,560) 

  
(568) 

 
(568) 

   รวม  1,307,301   1,307,301     1,206,849  1,206,849  1,397,342  1,338,822 



 

- 43 - 
หน่วย : พนับำท 

    งบกำรเงินรวม 
ช่ือบริษทั  ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษทัร่วม  ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน 

    ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 

    31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 

    2563  2562  2563  2562 
บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั  129,184  203,121  (310)  451  
บรษิทั ซไีอเอน็  (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  -  -  -  - 

 รวม   129,184  203,121  (310)  451  

 

หน่วย : พนับำท 
   งบเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 
ประเภทกิจกำร  ทุนท่ีช ำระแล้ว  สดัส่วนเงิน

ลงทุน 
 รำคำทุน  เงินปันผลรบั 

  2563   2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562 
       ร้อยละ ร้อยละ         
บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301   1,301,301  25.00 25.00  1,206,849  1,206,849  60,750  168,704 
บรษิทั ซไีอเอน็  (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำย  

กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ 6,000   6,000  
 

26.00 
 

26.00  
 

1,560  1,560  
 
-  

 
- 

หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน  -   -     (1,560)  (1,560)  -  - 
   รวม  1,307,301   1,307,301     1,206,849  1,206,849  60,750  168,704 
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บรษิทัรว่มทัง้หมดไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์จงึไมม่รีำคำทีต่อ้งเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ของบรษิทัร่วมทัง้หมด ค ำนวณ
จำกงบกำรเงนิส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 โดยบรษิทัจะรบัรูส้่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)
ดงักล่ำวเฉพำะสดัส่วนกำรถอืหุน้ทีบ่รษิทัใหญ่มสี่วนไดเ้สยีซึ่งงบกำรเงนิดงักล่ำวไดผ้่ำนกำรตรวจสอบบญัชี
ของบรษิทัดงักล่ำวแลว้ 
 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 23 มถิุนำยน 2563 ระบุว่ำ บรษิัท อี
โอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั   จ ำนวน 159 ลำ้นบำทและ
ได้รบัเงนิปันผลจำกบรษิัท เค.อำร์.ทู. จ ำกดั จ ำนวน 84 ล้ำนบำท และนอกจำกนี้บรษิัท อีโอลสัพำวเวอร ์
จ ำกดั มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล จ ำนวน 243 ล้ำนบำท และเป็นเงนิปันผลที่จ่ำย
ใหก้บับรษิทั จ ำนวน 60.75 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 
 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 20 ธนัวำคม 2562 ระบุว่ำ บรษิัท อี
โอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั   จ ำนวน 225 ลำ้นบำทและ
ได้รบัเงนิปันผลจำกบรษิัท เค.อำร์.ทู. จ ำกดั จ ำนวน 210 ล้ำนบำท และนอกจำกนี้บรษิัท อีโอลสัพำวเวอร ์
จ ำกดั มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 และผล
กำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2562 ถงึวนัที ่20 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 435 ลำ้นบำท 
และเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้กับบริษัท จ ำนวน 108.75 ล้ำนบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในเดือน
ธนัวำคม 2562 
 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 20 มถิุนำยน 2562 ระบุว่ำ บรษิัท อี
โอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทั เฟิร์ส โครำช วนิด์ จ ำกดั จ ำนวน 155.93 ล้ำนบำท
และไดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทั เค.อำร์.ทู. จ ำกดั จ ำนวน 83.97 ล้ำนบำท และนอกจำกนี้บรษิทั อโีอลสั พำว
เวอร์ จ ำกดั มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกเงนิปันผลระหว่ำงกำลที่ได้รบัของครึง่ปี
แรก จ ำนวน 239.83 ล้ำนบำท และเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้กบับรษิัท จ ำนวน 59.96 ล้ำนบำท โดยก ำหนด
จ่ำยเงนิปันผลภำยในเดอืนมถิุนำยน 2562 
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19.3  ขอ้มลูทำงกำรเงนิภำยใตง้บกำรเงนิรวมของบรษิทัรว่ม 
  รำยละเอยีดสนิทรพัยส์ุทธ ิ

            หน่วย : พนับำท 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
ช่ือบริษทั  สินทรพัย ์  สินทรพัย ์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  สินทรพัย ์

    หมุนเวียน   ไม่หมุนเวียน   หมุนเวียน   ไม่หมุนเวียน  สทุธิ 
บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั  1,280,587  8,816,725  1,272,286  3,764,182  5,060,844 
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั*  -  -  -  -  - 
* ขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เป็นขอ้มลูทำงกำรเงนิทีผู่บ้รหิำรใหก้ำรรบัรอง เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิกำร ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่ง
กำรช ำระบญัช ี

            หน่วย : พนับำท 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
ช่ือบริษทั  สินทรพัย ์  สินทรพัย ์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  สินทรพัย ์

    หมุนเวียน   ไม่หมุนเวียน   หมุนเวียน   ไม่หมุนเวียน  สทุธิ 
บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั  1,358,309  8,229,367  1,211,057  3,693,399  4,683,220 
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  474  -  160  -  314 

รำยละเอยีดก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม 

          หน่วย : พนับำท 

     บริษทั อีโอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั*   บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั* 

    ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 

    31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 

    2563  2562  2563  2562 

รำยได ้    1,943,948   2,563,521   381  1,668 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  822,277   1,356,373   (140)  399 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น  (2,065)  3,010  -  - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม  820,212   1,359,383  (140)  399 

* งบการเงนิรวมของบรษิทัรว่ม ประกอบดว้ยส่วนของบรษิทัใหญ่และส่วนทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
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รำยละเอยีดส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้    
              หน่วย : พนับำท 

        บริษทั อีโอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั*   บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  

        2563  2562  2563  2562 
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผู้ถกูลงทุน ณ วนัต้นปี  703,811  668,943  -   -  
หกั รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน          
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำใช ้   (9,604)  -  -  - 
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผู้ถกูลงทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   694,207  668,943  -  - 
บวก/หกั  ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็น ของกลุ่มกจิกำร    128,874   203,572  -   - 
หกั เงนิปันผลรบัระหวำ่งปี        (60,750)   (168,704)   -      -    
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผู้ถกูลงทุน ณ วนัต้นปี  762,331  703,811   -      -    
คำ่ควำมนิยม         635,011   635,011   -      -    
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียในผู้ถกูลงทุน ณ วนัปลำยปี    1,397,342   1,338,822   -      -    

 
20.  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

20.1  กระทบยอดเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ 31 ธนัวำคม ดงัน้ี 

        หน่วย : พนับำท 

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      2563  2562 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัต้นปี   769,281  718,327 
บวก จดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวเป็นเงนิลงทุนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  181,291  - 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่1 มกรำคม  950,572  718,327 
บวก  จ่ำยช ำระคำ่หุน้จำกกำรเพิม่ทุน   -  32,629 
โอนเปลีย่นสดัสว่นผูถ้อืหุน้   -  18,325 
                                      รวม   950,572  769,281 
หกั    คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน   (6,065)  (6,295) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัปลำยปี   944,507  762,986 
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20.2 รำยละเอียดกำรลงทุนและเงินปันผลรบัในบริษทัย่อย 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทนุ  รำคำทุน  เงินปันผลรบั 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ส ำหรบัปี 
  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
      รอ้ยละ  รอ้ยละ         
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั 260,000 190,000  190,000  100.00  100.00  167,600  167,600  -  - 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน          (6,065)  (6,295)  -  - 
                   สุทธ ิ          161,535  161,305  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั 200,000 200,000  200,000  100.00  100.00  200,000  200,000  -  60,000 
บรษิทั เดม็โก ้เดอ ลำว จ ำกดั 639,600 401,681  401,681  100.00  100.00  582,972  401,681  -  - 

รวม  791,681  791,681      944,507  762,986  -  60,000 

 
บรษิทัยอ่ยทัง้หมดไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์จงึไมม่รีำคำทีต่อ้งเปิดเผยต่อสำธำรณชน  
บริษทั เดม็โก้ เดอ ลำว จ ำกดั 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 บรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิ(ครัง้แรก) มผีลท ำใหก้ำรวดัมูลค่ำของเงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย ถูกรบัรูด้ว้ยอตัรำ
ดอกเบี้ยทีเ่ป็นมลูค่ำยุตธิรรม ผลต่ำงจำกดอกเบีย้ตำมสญัญำ (1-2% ต่อปี) กบัมลูค่ำยุตธิรรม (9% ต่อปี) จงึถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มผีลท ำให ้ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 
บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้จ ำนวน 181.29 ลำ้นบำท 
ส ำหรบัปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัไดล้งทุนในบรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั เพิม่ขึน้จ ำนวน 18.32 ลำ้นบำท โดยกำรแปลงเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จำกกำร
เปลีย่นแปลงดงักล่ำวมผีลท ำใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนใน บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั คดิเป็นสดัส่วน 100% 
ส ำหรบัปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั ไดเ้รยีกช ำระหุน้เพิม่จ ำนวน 1.73 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.65 เหรยีญสหรฐั รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1.12 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐั (เทยีบเท่ำ 32.63 ลำ้นบำท)  
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บริษทั เดม็โก้ เพำเวอร ์จ ำกดั 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2562  เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม 2562 มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม 2562  ถงึเดอืนมถิุนำยน 
2562  เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 0.32 ลำ้นบำท และอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2562  ถงึเดอืนมถิุนำยน 2562 ในอตัรำหุน้
ละ 15 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 30 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่30 ธนัวำคม 2562 
 
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562  เมื่อวนัที ่25 เมษำยน 2562 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนเดอืนตุลำคม 2559  ถงึเดอืนธนัวำคม 2561 เป็น
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.76 ลำ้นบำท และอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่เดอืนตุลำคม 2559  ถงึเดอืนธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 15 บำท 
เป็นจ ำนวนเงนิ 30 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่30 กนัยำยน 2562 
 

21. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

21.1 กระทบยอดเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ดงันี้ 

             หน่วย : พนับำท 

       งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       2563  2562  2563  2562 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ต้นปี    97,260   91,121  60,824   60,824  
บวก/(หกั ) ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี   9,708   8,379  -    -    
(หกั) เงนิปันผลรบั    (6,400)  (2,240)  -  - 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ปลำยปี    100,568  97,260  60,824  60,824 
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21.2  รำยละเอยีดกำรลงทุน 

กจิกำรรว่มคำ้ทัง้หมดจดัตัง้บรษิทัในประเทศไทย 
หน่วย : พนับำท 

  งบกำรเงินรวม 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร ทุนท่ีช ำระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  มูลค่ำบญัชี 

        ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 
      ร้อยละ ร้อยละ         
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ เดม็โก ้ 

เพำเวอร ์6 จ ำกดั 
ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000 

 
5,000  49.00 49.00  2,450  2,450  3,374  3,091 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้
เพำเวอร ์11 จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000 
 

4,000  49.00 49.00  1,959  1,959  2,646  2,494 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  3,370  3,152 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,467  4,041 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,514  4,098 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  28,371  27,639 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  27,461  27,148 
บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  26,365  25,597 

รวม  130,500  130,500     60,824  60,824  100,568  97,260 
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       หน่วย : พนับำท 

     งบกำรเงินรวม 
ช่ือบริษทั   ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรร่วมค้ำ 

     ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 

     31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 

     2563  2562 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั   283  285 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั   152  205 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั   218  111 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั   426  347 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั   416  355 
บรษิทั อดุรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั    3,132  3,093 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั    2,713  2,173 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั    2,368  1,810 

 รวม    9,708  8,379 

หน่วย : พนับำท 
                                               งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร ทุนท่ีช ำระแลว้  สดัส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรบั 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ส ำหรบัปี 

 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563                 2562 
      ร้อยละ ร้อยละ         
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้ เพำเวอร ์6 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000  5,000  49.00 49.00  2,450  2,450  -  - 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000  4,000  49.00 49.00  1,959  1,959  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  -  - 
บรษิทั อดุรธำนีโซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  2,400  1,120 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  2,400  1,120 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  1,600  - 

   รวม  130,500  130,500     60,824  60,824  6,400  2,240 
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กำรรว่มคำ้ทัง้หมดไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์จงึไมม่รีำคำทีต่อ้งเปิดเผยต่อสำธำรณชน  

บริษทั อดุรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่18 ธนัวำคม 2563 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 15 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 5.25 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2.40 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิ
ปันผลในปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 10 บำท รวมเป็นเงนิปันผล 1.60 ลำ้นบำท และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในปี 2564 จ ำนวนหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 0.80 ลำ้นบำท  

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่4 กนัยำยน 2562 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุน้ละ 7 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 1.12 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิปัน
ผลภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่18 ธนัวำคม 2563 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 15 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 5.25 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2.40 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิ
ปันผลในปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 10 บำท รวมเป็นเงนิปันผล 1.60 ลำ้นบำท และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในปี 2564 จ ำนวนหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 0.80 ลำ้นบำท 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่4 กนัยำยน 2562 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุน้ละ 7 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน 1.12 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิ
ปันผลภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร ์จ ำกดั 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่18 ธนัวำคม 2563 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 10 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิ
ปันผลในปี 2564 
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21.3  ขอ้มลูทำงกำรเงนิภำยใตง้บกำรเงนิของกำรรว่มคำ้ 
รำยละเอยีดสนิทรพัยส์ุทธ ิ

          หน่วย : พนับำท 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
ช่ือบริษทั  สินทรพัย ์  สินทรพัย ์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  สินทรพัย ์

    หมุนเวียน   ไม่หมุนเวียน   หมุนเวียน   ไม่หมุนเวียน  สทุธิ 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  1,132  11,726  2,349  3,663  6,845 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  948  8,790  2,328  2,050  5,360 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  1,443  13,162  4,319  3,846  6,440 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  1,584  13,103  2,639  3,490  8,558 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  1,520  13,188  2,206  3,841  8,661 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั   43,692  47,319  10,961  17,986  62,064 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   42,033  47,418  11,544  17,838  60,069 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั   42,100  47,507  13,649  18,290  57,668 

 

          หน่วย : พนับำท 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
ช่ือบริษทั  สินทรพัย ์  สินทรพัย ์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  สินทรพัย ์

    หมุนเวียน   ไม่หมุนเวียน   หมุนเวียน   ไม่หมุนเวียน  สทุธิ 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  1,336 

 
12,330 

 
2,536 

 
4,863 

 
6,267 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  1,268 
 

9,244         
 

2,711 
 

2,752 
 

5,049 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  1,489 

 
13,842 

 
4,070 

 
5,250 

 
6,011 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  1,780 
 

13,783 
 

2,946 
 

4,894 
 

7,723 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  1,728 

 
13,868 

 
2,506 

 
5,245 

 
7,845 

บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั   42,688 
 

49,852 
 

7,496 
 

24,582 
 

60,462 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   42,604 

 
49,947 

 
8,789 

 
24,380 

 
59,382 

บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั   43,653 
 

50,043 
 

12,710 
 

24,998 
 

55,988 
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รำยละเอยีดก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม 

            หน่วย : พนับำท 

    ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 

    31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 

       ก ำไร(ขำดทุน)    ก ำไร(ขำดทุน)      ก ำไร(ขำดทุน)    ก ำไร(ขำดทุน)  

     รำยได้รวม    สทุธิ  เบด็เสรจ็รวม    รำยได้รวม    สทุธิ  เบด็เสรจ็รวม  
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  1,811  578  578  1,959   582   582 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  1,178  311  311  1,385   419   419 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  1,580  428  428  1,599   218   218 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  1,943  835  835  2,005   680   680 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  2,193  815  815  2,254   696   696 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั   12,621  6,852  6,852  13,292   6,765   6,765 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   12,988  5,936  5,936  13,496   4,754   4,754 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั   12,130  5,180  5,180  12,782   3,960   3,960 

รวม  46,444  20,935  20,935  48,772   18,074   18,074 
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รำยละเอยีดส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กลงทุน 

               หน่วย : พนับำท  

  ส ำหรบัปี ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   
บริษทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  

เดม็โก้ เพำเวอร ์ 
6 จ ำกดั 

 
บริษทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  

เดม็โก้ เพำเวอร ์
11 จ ำกดั 

 
บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์15 

จ ำกดั 

 
บริษทั เดม็โก้ 
เพำเวอร ์16 

จ ำกดั 

 
บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์17 

จ ำกดั 

 
บริษทั อดุรธำนี
โซล่ำร ์พำว
เวอร ์จ ำกดั 

 
บริษทั อินโดไช
น่ำ กรีนเอน็
เนอรย่ี์ จ ำกดั 

 
บริษทั แม่โขง
กรีน พำวเวอร์

จ ำกดั 

        

         
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรใน                
สนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กลงทุน ณ วนัตน้ปี 3,091  2,494  3,152  4,041  4,098  27,638  27,148  25,597 
บวก/หกั ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็น                

ของกลุ่มกจิกำร 283  152  218  426  416  3,132  2,713  2,368 
หกั เงนิปันผลระหวำ่งปี -  -  -  -  -  (2,400)  (2,400)  (1,600) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผู้ถกูลงทุน ณ วนัปลำยปี 3,374  2,646  3,370  4,467  4,514  28,371  27,461  26,365 

 

              หน่วย : พนับำท  

  ส ำหรบัปี ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   
บริษทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  

เดม็โก้ เพำเวอร ์6 
จ ำกดั 

 
บริษทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต้ี์   

เดม็โก้ เพำเวอร ์
11 จ ำกดั 

 
บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์15 

จ ำกดั 

 
บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์16 

จ ำกดั 

 
บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์17 

จ ำกดั 

 
บริษทั อดุรธำนี 
โซล่ำร ์พำว
เวอร ์จ ำกดั 

 
บริษทั อินโดไช
น่ำ กรีนเอน็
เนอรย่ี์ จ ำกดั 

 
บริษทั แม่โขง
กรีน พำวเวอร์

จ ำกดั 

        

         
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรใน                
สนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กลงทุน ณ วนัตน้ปี 2,806  2,289  3,041  3,694  3,743  25,666  26,095  23,787 
บวก/หกั ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็น                
               ของกลุ่มกจิกำร  285  205  111  347  355  3,093  2,173  1,810 
หกั เงนิปันผลระหวำ่งปี -  -  -  -  -  (1,120)  (1,120)  - 
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผู้ถกูลงทุน ณ วนัปลำยปี 3,091  2,494  3,152  4,041  4,098  27,639  27,148  25,597 
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22.  เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 
                หน่วย : พนับำท  
      งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
      2563   2562   2563    2562  

เงินให้กู้ยืมระยะยำว - บริษทัยอ่ย                
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562     -       -      386,093     -    
  ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน                
  ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิ                
  ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563    -       -      (170,916)    -    
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   -  -  215,177  - 
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม     -       -      215,178     384,560  
  บวก ดอกเบีย้รอตดับญัช ี    -       -      15,447     1,533  

     รวม     -       -      230,625     386,093  

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บรษิัทได้มกีำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิให้กู้ยมืระยะยำวใหม่ตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  จำกเดมิบรษิทัรบัรูเ้งนิใหกู้ย้มืระยะยำวในอตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปีตำมอตัรำทีต่กลง

กนั เปลี่ยนมำเป็นรบัรู้ดอกเบี้ยในอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ส่วนเพิม่ ผลต่ำงที่เกดิจำกกำรปรบัปรุงดอกเบี้ยและมูลค่ำ

ยุตธิรรมของเงนิตน้ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 บรษิทัรบัรูใ้นบญัชกีบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ ำนวน 181.29 ลำ้น

บำท และปรบัปรุงผลกระทบจำกกำรรบัรูด้อกเบี้ยรบัในปี 2562 ทีร่บัรูต้ ่ำไปจ ำนวน 10.38 ลำ้นบำทกบัก ำไรสะสม

ตน้งวด 

23. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

                                                                                                                                               หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

รำคำทุน 8,000  8,000 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม    (400)  (1,200) 
 รำคำตำมบญัชีสทุธิ 7,600  6,800 

 

ในระหว่ำงปีกลุ่มกจิกำรไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมนิรำคำอสิระใหป้ระเมนิมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยใ์หม่ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบ
รำคำตลำด (Market Approach) และพบว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนดงักล่ำวเพิม่ขึน้ ซึ่ง
ส่งผลใหมู้ลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พิม่ขึน้เช่นกนั ดงันัน้ผูบ้รหิำรจงึพจิำรณำโอนกลบัรำยกำร
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท 
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24. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเคลื่อนไหวของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรบัปรงุท่ีดิน 

 อำคำรและ
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

 เครื่องจกัร
และอปุกรณ์ 

 เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส ำนักงำน 

 ยำนพำหนะ  อปุกรณ์ผลิต
ไฟฟ้ำจำก
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 สินทรพัย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 รวม 

รำคำทุน                

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 73,103  92,413  259,593  58,447  110,525  48,282  9,677  652,040 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ                

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร                

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  -  (2,437)  (10,091)  (13,989)  -  -  (26,517) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 73,103  92,413  257,156  48,356  96,536  48,282  9,677  625,523 

ซือ้เพิม่ -  -  4,526  1,566  34  -  9,767  15,893 

โอนเขำ้(โอนออก) -  1,108  (118)  55  -  -  (1,108)  (63) 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  -  (4,639)  (3,378)  (7,598)  -  (12)  (15,627) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 73,103  93,521  256,925  46,599  88,972  48,282  18,324  625,726 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 28,746  38,766  164,827  35,923  54,058  8,418  -  330,738 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ                

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร                

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  -  (548)  (2,244)  (2,021)  -  -  (4,813) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 28,746  38,766  164,279  33,679  52,037  8,418  -  325,925 

ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี 4,198  3,946  19,564  3,581  4,461  1,711  -  37,461 

โอนเขำ้(โอนออก) -  -  (117)  53  -  -  -  (64) 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  -  (3,207)  (2,739)  (6,526)  -  -  (12,472) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 32,944  42,712  180,519  34,574  49,972  10,129  -  350,850 

มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม                

2563 40,159  50,809  76,406  12,025  39,000  38,153  18,324  274,876 

2562 44,357  53,647  94,766  22,524  56,467  39,864  9,677  321,302 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  

       
      

2563 37,461               

2562 41,571               
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและส่วน

ปรบัปรงุท่ีดิน 

 อำคำรและส่วน

ปรบัปรงุอำคำร 

 เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 

 เครื่องตกแต่ง

และเครือ่งใช้

ส ำนักงำน 

 ยำนพำหนะ  สินทรพัยร์ะหว่ำง

ก่อสร้ำง 

 รวม 

รำคำทุน              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 61,612  44,508  93,198  49,307  85,577  2,257  336,459 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ              

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  -  (897)  (10,091)  (12,624)  -  (23,612) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 61,612  44,508  92,301  39,216  72,953  2,257  312,847 

ซือ้เพิม่ -  -  4,436  1,224  500  9,767  15,927 

โอนเขำ้(โอนออก) -  1,108  (118)  55  -  (1,108)  (63) 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  -  (2,157)  (3,355)  (5,909)  -  (11,421) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 61,612  45,616  94,462  37,140  67,544  10,916  317,290 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 23,729  17,917  57,408  28,142  32,962  -  160,158 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ              

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  -  (165)  (2,244)  (1,272)  -  (3,681) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 23,729  17,917  57,243  25,898  31,690  -  156,477 

ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี 4,061  2,227  9,790  2,893  4,139  -  23,110 

โอนเขำ้(โอนออก) -  -  (117)  53  -  -  (64) 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  -  (1,824)  (2,729)  (4,837)  -  (9,390) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 27,790  20,144  65,092  26,115  30,992  -  170,133 

มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม              

2563 33,822  25,472  29,370  11,025  36,552  10,916  147,157 

2562 37,883  26,591  35,790  21,165  52,615  2,257  176,301 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม              

2563 23,110             

2562 26,221             

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำทีด่นิ อำคำรพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งตลอดจนเครื่องจกัรบำงส่วนไปค ้ำประกนัสนิเชื่อที่
ไดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ และนอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ีค่ ำนวณคำ่เสือ่มรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชด้ ำเนินงำนอยูด่งันี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
                     งบกำรเงินรวม                 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563                   2562  2563                     2562 
รำคำตำมบญัชกี่อนหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม 65.89  58.25  51.96  44.19 
มลูคำ่สุทธติำมบญัช ี 0.31  0.03  0.02  0.01 
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25. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรบัปรงุท่ีดิน 

 อำคำรและ
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

 เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ 

 เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส ำนักงำน 

 ยำนพำหนะ  อ่ืน  ๆ  รวม 

รำคำทุน              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16              
มำถอืปฎบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 
2563 12,815  555  2,437  10,267  16,087  475 

 

42,636 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 12,815  555  2,437  10,267  16,087  475 42,636 

ซือ้เพิม่ -  -  -  -  4,389  -  4,389 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (555)  -  (210)  -  -  (765) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 12,815  -  2,437  10,057  20,476  475  46,260 
 

             
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  -  

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16              
มำถอืปฎบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 
2563 -  -  548  2,244  2,021  188  5,001 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 -  -  548  2,244  2,021  188  5,001 

ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี 784  135  208  1,698  2,014  95  4,934 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (135)  -  (61)  -  -  (196) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 784  -  756  3,881  4,035  283  9,739 

มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม              

31 ธนัวำคม 2563 12,031  -  1,681  6,176  16,441  192  36,521 

  1 มกรำคม 2563 12,815  555  1,889  8,023  14,066  287  37,635 

31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน 

 อำคำรและ
ส่วน

ปรบัปรงุ
อำคำร 

 เครื่องจกัร
และอปุกรณ์ 

 เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

 ยำนพำหนะ  อ่ืนๆ  รวม 

รำคำทุน              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16              
มำถอืปฎบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 
2563 284  555  897  10,091  14,723  475  27,025 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 284  555  897  10,091  14,723  475  27,025 
ซือ้เพิม่ -  -  -  -  4,389  -  4,389 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (555)  -  (210)  -  -  (765) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 284  -  897  9,881  19,112  475  30,649 
              ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16              
มำถอืปฎบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 
2563 -  -  165  2,244  1,273  188  3,870 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 -  -  165  2,244  1,273  188  3,870 
คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัปี 284  135  54  1,648  1,741  95  3,957 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (135)  -  (61)  -  -  (196) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 284  -  219  3,831  3,014  283  7,631 
              มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม              

31 ธนัวำคม 2563 -  -  678  6,050  16,098  192  23,018 
  1 มกรำคม 2563 284  555  732  7,847  13,450  287  23,155 
31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 
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26. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 

                    หน่วย : พนับาท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สิทธิภำยใต้

สญัญำ 

สปัทำนบริกำร 

 โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 โปรแกรม

ระหว่ำงพฒันำ 

 รวม  โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 โปรแกรม

ระหว่ำงพฒันำ 

 รวม 

รำคำทุน              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 795,052  28,724  15,091  838,867  24,307  15,091  39,398 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ              

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  (475)  -  (475)  (475)  -  (475) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 795,052  28,249  15,091  838,392  23,832  15,091  38,923 

ซือ้เพิม่ 5,762  1,549  4,260  11,571  1,531  4,260  5,791 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  63  1,541  1,604  63  1,541  1,604 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (374)  -  (374)  (374)  -  (374) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 800,814  29,487  20,892  851,193  25,052  20,892  45,944 
              

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 63,603  24,046  -  87,649  20,867  -  20,867 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ              

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  (188)  -  (188)  (188)  -  (188) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 63,603  23,858  -  87,461  20,679  -  20,679 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 16,277  2,103  -  18,380  1,701  -  1,701 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  64  -  64  64  -  64 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (373)  -  (373)  (374)  -  (374) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 79,880  25,652  -  105,532  22,070  -  22,070 
              

มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
             

2563 720,934  3,835  20,892  745,661  2,982  20,892  23,874 

2562 731,449  4,678  15,091  751,218  3,440  15,091  18,531 
              

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม              

2563       18,380      1,701 

2562       24,287      2,024 
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27. สินทรพัยห์น้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยห์นี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 6,930  179,167  -  171,860 
หกั  หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (405)  (6,755)  -  (6,249) 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีทุธ ิ 6,525  172,412  -  165,611 
        
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 101,905  -  101,907  - 
หกั  หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (391,824)  (27,987)  (360,504)  - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีทุธ ิ (289,919)  (27,987)  (258,597)  - 
        

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
และ 2562 มดีงันี้ 

            หน่วย : พนับำท  

       งบกำรเงินรวม 

       ณ วนัท่ี 
 
กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

 
ณ วนัท่ี 

       

1 มกรำคม 
2563 

 
ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 
ก ำไร(ขำดทุน)
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
31 ธนัวำคม 

2563 
 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี         
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื  1,531  382  -  1,913 
 ประมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 3,994  (13)  (656)  3,325 
 อื่นๆ  1,781  (89)  -  1,692 
 รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  7,306  280  (656)  6,930 
 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  506  (101)  -  405 
 รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  506  (101)  -  405 
 สทุธิ  6,800  381  (656)  6,525 

 หน้ิสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี         

 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ - ลกูหนี้กำรคำ้  9,438  (9,438)  -  - 

 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื  1,320  (534)  -  786 

 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  240  (160)  -  80 

 ประมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 13,489  1,413  (1,464)  13,438 

 ขำดทุนสะสม  147,373  (59,772)  -  87,601 

 รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   171,860  (68,491)  (1,464)  101,905 
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         หน่วย : พนับำท 
     งบกำรเงินรวม 
     ณ วนัท่ี  กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง)  ณ วนัท่ี 

     
1 มกรำคม 

2563 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
 ก ำไร(ขำดทุน)

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 31 ธนัวำคม 

2563 

 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี        
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 5,490  225  -  5,715 
 คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรพัย ์ 759  (208)  -  551 
 มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนทัว่ไป -  -  354,236  354,236 

 อื่นๆ  27,987  3,335  -  31,322 

  รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 34,236  3,352  354,236  391,824 

    สทุธิ 137,624   (71,843)  (355,700)  (289,919) 
        

          
 

หน่วย : พนับำท 

   งบกำรเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 
 
กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

 
ณ วนัท่ี 

   

1 มกรำคม 
2562 

 
ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 
ก ำไร(ขำดทุน)
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
31 ธนัวำคม 

2562 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี        
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี        

 คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - ลกูหนี้กำรคำ้ 9,438  -   -     9,438 

 คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น -  -   -     - 

 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื 4,934  (2,082)   -     2,852 

 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 240  -   -     240 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  16,895   589  -  17,484 

 ประมำณกำรหนี้สนิ  36,831   (36,831)   -     - 

 ขำดทุนสะสม  116,798   30,574   -     147,372 

 อื่น ๆ  1,870  (89)   -     1,781 

 รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 187,006  (7,839)  -  179,167 

 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี        
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 5,912  83   -     5,995 

 คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรพัย ์ 948  (188)   -     760 

  รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 6,860  (105)   -     6,755 

  สทุธิ     180,146  (7,734)  -  172,412 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี        
 อื่น ๆ    20,136  7,851  -  27,987 
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            หน่วย : พนับำท  

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       ณ วนัท่ี 
 
กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

 
ณ วนัท่ี 

       

1 มกรำคม 
2563 

 
ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 
ก ำไร(ขำดทุน)
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
31 ธนัวำคม 

2563 
 สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอตดับญัชี         
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ – ลกูหนี้กำรคำ้  9,438  (9,438)  -  - 
 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื  1,322  (534)  -  788 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  240  (160)  -  80 
 ประมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน  13,488  1,413  (1,464)  13,437 
 ขำดทุนสะสม  147,372  (59,771)  -  87,601 
 รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  171,860  (68,490)  (1,464)  101,906 
 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  5,490  225  -  5,715 
 คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรพัย ์  759  (207)  -  552 
 มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนทัว่ไป  -  -  354,236  354,236 
 รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  6,249  18  354,236  360,503 
 สทุธิ  165,611  (68,508)  (355,700)  (258,597) 

          
       หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วนัท่ี  กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง)  ณ วนัท่ี 

   
1 มกรำคม 

2562 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
 ก ำไร(ขำดทุน)

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี         

 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - ลกูหนี้กำรคำ้  9,438  -  -  9,438 

 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื  3,431  (2,109)  -  1,322 

 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  240  -  -  240 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  13,457  31  -  13,488 
 ประมำณกำรหนี้สนิ  36,831  (36,831)  -  - 

 ขำดทุนสะสม  116,798  30,574  -  147,372 

  รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   180,195  (8,335)  -  171,860 
 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ  5,264  226  -  5,490 
 คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรพัย ์  947  (188)  -  759 
 รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  6,211  38  -  6,249 
 สทุธิ  173,984  (8,373)  -  165,611 
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28. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
เงนิกูท้รสัตร์ซีที 379,205  773,007  379,205  773,007 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 619,695  470,000  613,695  380,000 

รวม 998,900  1,243,007  992,900  1,153,007 

รำยละเอยีดของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม จ ำแนกไดด้งันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด  ยอดคงเหลือ 
 ร้อยละต่อปี  (เดือน)  2563  2562 

บริษทั เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน)        
เงนิกูท้รสัตร์ซีที 2.50 – 3.60  3 – 6  379,205  773,007 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 2.95 – 4.50  1 - 3  613,695  380,000 

รวม     992,900  1,153,007 

บริษทั เดม็โก้ เพำเวอร ์จ ำกดั        
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 2.00 - 6.50  3 - 12  6,000  90,000 

รวม     6,000  90,000 
                                     รวม     998,900  1,243,007 

กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิสนิเชื่อส ำหรบัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่งค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนั
กำรเงนิ (ดูหมำยเหตุขอ้ 17) ที่ดนิ อำคำรและเครื่องจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุขอ้ 24) นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้มอบ
อ ำนำจกำรรบัเงนิหรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี้บำงโครงกำร (ดหูมำยเหตุขอ้ 12) สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำหมนุเวยีน (ดู
หมำยเหตุขอ้ 13) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรใหก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนั
วงเงนิสนิเชือ่ดงักล่ำว ส ำหรบัวงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัย่อยมบีรษิทัซึง่เป็นบรษิทัแมเ่ป็นผูค้ ้ำประกนัรว่มดว้ย 

29. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 

เจำ้หนี้กำรคำ้   302,714  276,194  327,394  278,172 
เจำ้หนี้งำนโครงกำร  194,806  224,712  306,247  350,734 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน  63,964  55,645  84,754  76,303 
เจำ้หนี้คำ่หุน้  97,924  97,924  97,924  97,924 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  21,334  41,899  14,061  38,651 
อื่นๆ  23,192  17,178  14,665  8,295 

รวม  703,934  713,552  845,045  850,079 
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30. หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำหมนุเวียน 

หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำหมนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 

เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำจำกลกูคำ้   146,391  125,701  107,958  123,336 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ  113,354  58,483  146,390  58,407 

รวม  259,745  184,184  254,348  181,743 

31. หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษขีำยทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 38,243  44,451  31,305  34,503 
อื่นๆ 83  81  78  76 

รวม 38,326  44,532  31,383  34,579 

32. เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงนิกูย้มืระยะยำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 355,025  491,988  324,935  472,458 
หกั สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำว        
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (151,665)  (171,963)  (142,185)  (167,523) 

รวม 203,360  320,025  182,750  304,935 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วงเงิน 2563  2562  2563  2562 

เงนิกู ้   41.73 ลำ้นบำท 15,090  19,530  -  - 
เงนิกู ้   15.00 ลำ้นบำท 15,000  -  -  - 
เงนิกู ้ 200.00 ลำ้นบำท 6,860  46,820  6,860  46,820 
เงนิกู ้ 345.00 ลำ้นบำท 173,075  240,638  173,075  240,638 
เงนิกู ้     20.00 ลำ้นบำท 20,000  -  20,000  - 
เงนิกู ้ 300.00 ลำ้นบำท 125,000  185,000  125,000  185,000 

 รวม 355,025  491,988  324,935  472,458 
             หกั ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวที ่        
             จะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (151,665)  (171,963)  (142,185)  (167,523) 

 สทุธ ิ 203,360  320,025  182,750  304,935 
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กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

           หน่วย : พนับำท  

      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม   491,988  406,125  472,458  382,155 
บวก รบัเงนิกูย้มืระหว่ำงปี    35,000  235,000   20,000  235,000  
หกั  กำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงปี  (171,963)  (149,137)  (167,523)  (144,697) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   355,025  491,988  324,935  472,458 

บริษทัใหญ่   
บรษิทัใหญ่มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิโดยไดร้บัวงเงนิสนิเชือ่ ดงันี้ 

- วงเงนิกู้ 20 ล้ำนบำท เป็นกำรกู้เงนิกบัธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกจิของผูใ้ชส้นิเชื่อ
(ซึ่งไม่ใช่เพื่อกำร Re-finance ภำระหนี้เดมิ) มำตรกำรสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่ำเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรทีไ่ดร้บั
ผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงออ้มจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) และมกีำรจ่ำยดอกเบีย้ทุก
เดอืน โดยมอีตัรำดอกเบีย้ 2 ต่อปี ไมม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

- วงเงนิกู้ 300 ล้ำนบำท เป็นกำรกู้เงนิกบัธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อปรบัปรุงซ่อมแซมฐำนกงัหนัโรงไฟฟ้ำพลงัลม 
(WTG Foundation Remedy Works) และมกีำรจ่ำยดอกเบีย้ทุกเดอืน มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ต่อปี 

- วงเงนิกู้ 200 ล้ำนบำท เป็นกำรกู้เงนิกบัธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อปรบัปรุงซ่อมแซมฐำนกงัหนัโรงไฟฟ้ำพลงัลม 
(WTG Foundation Remedy Works) และมกีำรจ่ำยดอกเบีย้ทุกเดอืน โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-2 ต่อปี 
ไมม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

- วงเงนิกู้ 345 ลำ้นบำท เป็นกำรกูเ้งนิกบัธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อใชใ้นโครงกำรพฒันำระบบน ้ำประปำแขวงหลวง
พระบำง สปป.ลำว และมีกำรจ่ำยดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี ไม่มี
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

บริษทัย่อย (บริษทั เดม็โก้ เพำเวอร ์จ ำกดั) 
บรษิทัยอ่ยมเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิโดยไดร้บัวงเงนิสนิเชือ่ ดงันี้  

- วงเงนิ 41.73 ล้ำนบำท เป็นกำรกู้ยมืโดยกำรท ำสญัญำเงนิกู้ยมื ก ำหนดจ่ำยคนืเงนิต้นเป็นรำยเดอืน ๆ ละ 
370,000.00 บำท โดยเริ่มผ่อนช ำระครัง้แรกวันที่ 6 กรกฎำคม 2552 โดยต้องช ำระเงินกู้ให้ครบภำยใน
ระยะเวลำ 126 เดอืน อตัรำดอกเบี้ย MLR-1 ต่อปีภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก และอตัรำ
ดอกเบีย้ MLR-0.50 ต่อปีนบัจำกวนัทีค่รบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี จนถงึวนัทีค่รบก ำหนดปีที ่3 โดยน ำสนิทรพัย์
เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัตำมอธบิำยไวแ้ลว้ และมบีรษิทัใหญ่รว่มค ้ำประกนั 

- วงเงนิ 15 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้มืโดยกำรท ำสญัญำเงนิกูย้มื ช ำระดอกเบีย้เป็นรำยเดอืน นบัจำกวนัสุดทำ้ยของ
เดอืนทีม่กีำรเบกิรบัเงนิกู้และจะช ำระคนืเงนิต้นเป็นรำยเดอืนๆ 420,000 บำท โดยจะช ำระคนืเงนิงวดแรกใน
วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนถดัจำกเดอืนทีม่กีำรเบกิรบัเงนิกู้ (28 ธนัวำคม 2563) และงวดต่อๆไป ช ำระในวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดอืนถดัจำกนัน้ ระยะเวลำ 36 งวด อตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 3 ต่อปี โดยน ำเงนิฝำกใน
บญัชหีลกัประกนัจ ำนวน 3 ล้ำนบำท เป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั ตำมหมำยเหตุ 14 และมบีรษิัทใหญ่ร่วมค ้ำ
ประกนั 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิสนิเชื่อส ำหรบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิซึ่งค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 17) ที่ดิน อำคำรและเครื่องจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุข้อ 24) นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้มอบ
อ ำนำจกำรรบัเงนิหรอืสทิธเิรยีกร้องในลูกหนี้บำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุข้อ 12) สนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำ
หมุนเวยีน (ดูหมำยเหตุขอ้ 13) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสนิทรพัย์ของกลุ่มกจิกำรให้กบัสถำบนั



 

- 67 - 

 
กำรเงนิเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำว ส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัย่อยไดม้บีรษิทัซึง่เป็นบรษิทัแม่เป็นผู้
ค ้ำประกนัรว่มดว้ย 

 
33. หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำเป็นหนี้สนิจำกกำรเช่ำยำนพำหนะและทรพัย์สนิอื่น จ ำนวนที่ต้องจ่ำยในอนำคต ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม สรุปไดด้งันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 จ ำนวนเงิน  มูลค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงิน 
 ขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำย  ขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำย 
 2563  2562  2563  2562 

ระยะเวลำกำรช ำระ        
ไมเ่กนิหนึ่งปี 6,647  7,416  6,311  6,941 
เกนิหนึ่งปีและไมเ่กนิหำ้ปี 6,586  7,160  6,404  6,920 

รวม 13,233  14,576  12,715  13,861 
หกั   คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (518)  (715)  -  - 
มลูคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ        
    ขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำย 12,715  13,861  12,715  13,861 
หกั   สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหนึ่งปี (6,311) 
 

(6,941) 
 

(6,311) 
 

(6,941) 
รวม 6,404  6,920  6,404  6,920 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนเงิน  มูลค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงิน 
 ขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำย  ขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำย 
 2563  2562  2563  2562 

ระยะเวลำกำรช ำระ        
ไมเ่กนิหนึ่งปี 6,593  6,989  6,263  6,519 
เกนิหนึ่งปีและไมเ่กนิหำ้ปี 6,500  7,160  6,322  6,920 

รวม 13,093  14,149  12,585  13,439 
หกั   คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (508)  (710)  -  - 
มลูคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ        
    ขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำย 12,585  13,439  12,585  13,439 
หกั   สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหนึ่งปี 
 

(6,263)  
 

(6,519)  (6,263)  
 

(6,519) 
รวม 6,322  6,920  6,322  6,920 

บรษิทัใหญ่  
บรษิทัใหญ่ไดท้ ำสญัญำเชำ่ซือ้ยำนพำหนะกบับรษิทัหลำยแห่งโดยกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยจ์ะโอนเป็นของบรษิทัเมือ่ได้
จ่ำยช ำระคำ่งวดครบถว้นแลว้ และมกีรรมกำรบรษิทัเป็นผูค้ ้ำประกนั 
บรษิทัย่อย (บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั) 
บรษิทัใหญ่ไดท้ ำสญัญำเชำ่ซือ้ยำนพำหนะกบับรษิทัหลำยแห่งโดยกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยจ์ะโอนเป็นของบรษิทัเมือ่ได้
จ่ำยช ำระคำ่งวดครบถว้นแลว้ และมกีรรมกำรบรษิทัเป็นผูค้ ้ำประกนั 
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34. ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมนุเวียนส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

            หน่วย : พนับำท 

            งบกำรเงิน 

          งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562      90,755     67,286 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนัระหวำ่งปี       11,513   8,561 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบีย้จ่ำย)ระหวำ่งปี       1,961  1,403 
จ่ำยเงนิเกษยีณพนกังำนระหวำ่งปี    (8,905)  (8,310) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำน    (1,602)  (1,496) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562      93,722  67,444 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนัระหวำ่งปี       12,284  9,047 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบีย้จ่ำย)ระหวำ่งปี       2,205  1,612 
จ่ำยเงนิเกษยีณพนกังำนระหวำ่งปี    (7,912)  (3,594) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร ์
ประกนัภยัส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน     (10,602)  (7,318) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563      89,697  67,191 

 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 และ 2562 จ ำนวน 14.49 ล้ำนบำท และ 11.87  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั งบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 จ ำนวน 10.66 ลำ้นบำท และ 8.47 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จำก 
 

           หน่วย : พนับำท  

  ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      2563  2562  2563  2562 

 กำรปรบัปรุงมลูคำ่ตำมประสบกำรณ์จรงิ  (991)  -  (264)  - 

 กำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนประชำกรศำสตร ์  (4,124)  -  (2,964)  - 

 กำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนทำงกำรเงนิ  (5,487)    -   (4,090)  - 

  รวม     (10,602)  -   (7,318)  -   
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สมมตฐิำนทีส่ ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรุปไดด้งันี้ 
 

           หน่วย : ร้อยละ 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

     บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย   บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  

อตัรำคดิลด    1.51  1.51  2.44  2.44 

อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต   3.5  3.5  5  5 
 
จ ำนวนเงนิภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรบัปีปัจจุบนัและปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี้ 

         ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

           งบกำรเงิน 

         งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร  
ปี 2563           89,697  67,191 
ปี 2562           93,722  67,444 
ปี 2561           90,755    67,286  
ปี 2560          64,426    51,410  
ปี 2559          55,123    43,739  
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 
กำรเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีอ่ำจเป็นไปได้
อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัที่รำยงำน โดยถอืว่ำขอ้สมมตฐิำนอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่
ก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงนิดงัต่อไปนี้  

     หน่วย : พนับำท 

 ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึน้  ลดลง   เพ่ิมขึน้  ลดลง  

 อตัรำคดิลด  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 81,655  98,786  61,279  74,034 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนำคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 98,479  81,785  73,755  61,419 

 อตัรำกำรหมนุเวยีนพนกังำน  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 10) 87,623  91,743  65,729  68,767 
      

     หน่วย : พนับำท 

 ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึน้  ลดลง   เพ่ิมขึน้  ลดลง  

 อตัรำคดิลด  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 84,761     104,338  60,737  75,272 

 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนำคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 105,945  83,278  76,422  59,678 

 อตัรำกำรหมนุเวยีนพนกังำน  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 84,250  97,200  60,358  70,013 
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35. กำรจ่ำยเงินปันผลและส ำรองตำมกฎหมำย 

บรษิทัใหญ่ 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2563 (วำระพเิศษ) เมื่อวนัที ่3 เมษำยน 2563 มมีตเิป็นเอกฉนัท์
อนุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท 
ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษำยน 2563 รวมเป็นเงนิทีจ่่ำยปันผลระหวำ่งกำลจ ำนวน 21.91 ลำ้นบำท 
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562  เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2562 มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิำรจดัสรร
เงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เป็นทุนส ำรองก ำไรตำมกฏหมำยจ ำนวน 0.63 ลำ้นบำท และอนุมตัจิ่ำยเงนิปัน
ผลในอตัรำหุน้ละ 0.05 บำท ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่24 พฤษภำคม 2562 รวมเป็นเงนิทีจ่่ำยปันผลจ ำนวน 36.52 
ลำ้นบำท 
 

36. รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ้ื่นส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิปันผลรบั 48,000  -  115,150  230,944 
ดอกเบีย้รบั 1,244  770  19,652  8,945 
รำยไดอ้ื่น 43,877  59,851  15,723  26,860 

รวม 93,121  60,621  150,525  266,749 

37. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลค ำนวณขึน้จำกก ำไรก่อนภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดคณูดว้ยอตัรำภำษเีฉลีย่ทัง้ปีทีป่ระมำณกำรไว ้
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้รุปไดด้งันี้  

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษีเงินได้ปัจจบุนั :        
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 323  -  -  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี :        
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กดิจำกผลแตกต่ำง        
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง 71,462  15,585  68,508  8,373 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ตำมงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 71,785  15,585  68,508  8,373 
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ภำษเีงนิไดส้่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ส ำหรบัปี สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวำคม 
สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วกบั        
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร        
ตำมหลกักำรคณิตศำสตรป์ระกนัภยั        
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (2,120)  -  (1,463)  - 

 
รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงนิระหวำ่งคำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดก้บัผลคณูของก ำไรทำงบญัชกีบัอตัรำภำษทีีใ่ชส้ ำหรบัปี สิน้สุด 
วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

           หน่วย : พนับำท 

       งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       2563  2562  2563  2562 

              
ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชกี่อนภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล   126,986  49,870  75,607  91,980 
อตัรำภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล     20%  20%-24%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชกี่อนภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคณูอตัรำภำษ ี  25,397  9,351  15,121  18,396 
ขำดทุนสะสม     (1,164)  (518)  -   -    
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรบั :            

คำ่ใชจ้่ำยหรอืรำยไดท้ีไ่มส่ำมำรถหกัภำษไีด ้  (24,085)  (41,928)  (23,419)  (44,703) 
คำ่ใชจ้่ำยสง่เสรมิกำรลงทุน     (740)  6,060  -   -    
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำกกำรเกดิผลแตกต่ำง         
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว  58,609  42,620  69,575  34,680 
ผลขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมร่บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  13,768  -  7,231  - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  71,785  15,585  68,508  8,373 

 
 

38. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้              

       งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       2563  2562  2563  2562 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน           
ก ำไรสทุธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ (พนับำท)  55,201  34,962  7,099  83,607 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้)  730,344  730,344  730,344  730,344 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท/หุ้น)  0.08  0.05  0.01  0.11 
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39.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

39.1 ภำระผกูพนัเกีย่วกบัเลตเตอรอ์อฟเครดติ เลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ หนงัสอืค ้ำประกนั มดีงันี้ 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สกลุเงิน (ล้ำน)  2563  2562  2563  2562 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ ยโูร  -  0.02  -  0.02 

 ดอลลำรส์หรฐั  -  0.24  -  0.24 
เลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ บำท  7.94  5.14  7.94  5.14 
หนงัสอืค ้ำประกนั ยโูร  0.21  0.37  0.21  0.37 

 ดอลลำรส์หรฐั  2.85  3.94  2.85  3.94 
 บำท  3,070.52  2,771.29  3,058.76  2,759.57 

39.2 ภำระผกูพนัตำมสญัญำ 

สญัญำงำนจำ้งเหมำ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2563 และ 2562 บรษิทัมภีำระผูกพนัตำมสญัญำว่ำจำ้งผูร้บัเหมำช่วงทีจ่ะต้องจ่ำยในอนำคต
เป็นจ ำนวนเงนิ 315.48 ลำ้นบำท และ 226.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

  สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
บรษิัทใหญ่ ได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคำกบับุคคลภำยนอก สญัญำ
ดงักล่ำวมรีะยะเวลำ 15 ปี ภำยใตเ้งือ่นไขของสญัญำ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมภำระผูกพนัและเงือ่นไขต่ำง ๆ ทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญำ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำหลำยแห่งของบริษัทได้ท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.”) เป็นเวลำ  25 ปี ปรมิำณขำยและรำคำขำยเป็นไปตำมที่
ตกลงกนัในสญัญำ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เหล่ำนัน้ต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 
ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

39.3 คดคีวำมฟ้องรอ้ง 

 ปัจจุบนัคดทีี่บรษิทัถูกบรษิัทแห่งหนึ่งยื่นฟ้องคดอีำญำสำมำรถเจรจำตกลงกนัได ้เมื่อวนัที่ 23 ธนัวำคม 2563 
ศำลจงึพจิำรณำอนุญำตใิหโ้จทกถ์อนฟ้องและจ ำหน่ำยคดอีอกจำกสำรบบควำม 

40. สญัญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บรษิทัมตี้นทุนกำรก่อสรำ้งที่เกดิขึน้และก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรูจ้นถงึปัจจุบนั

ส ำหรบังำนก่อสรำ้งเป็นจ ำนวนเงนิ 5,062.98 ลำ้นบำท และจ ำนวน 10,133.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทั เดม็โก้ อนิดสัตรี ่จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย มตี้นทุนกำรก่อสรำ้งที่ เกดิขึน้และก ำไร

หรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมจนถงึปัจจุบนัส ำหรบังำนก่อสรำ้งเป็นจ ำนวนเงนิ 95 ลำ้นบำท  

41.  กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

41.1 นโยบำยกำรจดักำรควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตจิำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบี้ยและอตัรำแลกเปลี่ยน
เงนิตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของคู่สญัญำ กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรถอืหรอื
ออกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรอนุพนัธเ์พือ่กำรเกง็ก ำไรหรอืกำรคำ้ 
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กำรจดักำรควำมเสีย่งเป็นส่วนส ำคญัของธุรกจิของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรมรีะบบในกำรควบคุมใหม้คีวำมสมดุล
ของระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้ โดยพจิำรณำระหว่ำงต้นทุนที่เกิดจำกควำมเสี่ยงและต้นทุนของกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง ฝ่ำยบรหิำรไดม้กีำรควบคุมกระบวนกำรกำรจดักำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
มัน่ใจวำ่เกดิควำมสมดุลระหวำ่งควำมเสีย่งและกำรควบคุมควำมเสีย่ง 

41.2 กำรบรหิำรจดักำรทุน 
นโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทั คอืกำรรกัษำระดบัเงนิทุนใหม้ัน่คงเพื่อรกัษำนักลงทุน เจำ้หนี้และควำมเชือ่มัน่
ของตลำดและก่อให้เกดิกำรพฒันำของธุรกจิในอนำคต คณะกรรมกำรได้มกีำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำจำกสดัส่วนของผลตอบแทนจำกกจิกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของเจำ้ของรวม ซึง่ไม่
รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม อกีทัง้ยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั  
 

41.3 ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ (Credit risk) 
ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ หมำยถงึ ควำมเสีย่งทีคู่่สญัญำฝ่ำยหนึ่งจะไม่สำมำรถปฏบิตัติำมภำระผกูพนัทีร่ะบุ
ไวก้บัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิจนท ำใหคู้ส่ญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเกดิควำมเสยีหำยทำงกำรเงนิ  

บรษิทัมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วกบัลกูหนี้กำรคำ้ ลูกหนี้อื่น และเงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่สนิคำ้ ฝ่ำยบรหิำร
ควบคุมควำมเสีย่งนี้โดยกำรพจิำรณำวงเงนิสนิเชื่อที่จะให้กบัลูกค้ำหรอืคู่สญัญำ และวเิครำะห์ทำงกำร เงนิของ
ลูกคำ้หรอืคู่สญัญำอย่ำงสม ่ำเสมอบรษิทัจงึไม่คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสยีหำยที่เป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สนิเชื่อ
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41.4 ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้  
 ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ คอื ควำมเสีย่งทีก่ำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดในอนำคตจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดของบรษิทั บรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำ

ดอกเบีย้ทีส่ ำคญัอนัเกีย่วเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิใหกู้ย้มื เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ในอนำคต 

          ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ในสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญั ดงันี้ 

  งบกำรเงินรวม (หน่วย : ล้ำนบำท)   (หน่วย : %) 

  อตัรำดอกเบีย้ปรบัขึน้ลง 
ตำมอตัรำตลำด 

 มีอตัรำดอกเบีย้คงท่ี 
  

  ไม่มีอตัรำดอกเบีย้ 
  

 รวม 
  

  
      อตัรำดอกเบีย้ 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  ร้อยละต่อปี 

 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน                  
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  49.72  104.46  0.35  0.26  37.97           87.81  88.04  192.53   0.05-0.90  

 ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น -                   -     -                   -     866.05        900.81  866.05  900.81   -  

 สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำหมนุเวยีน -                   -     -                   -     44.20  578.69  44.20  578.69   -  

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ -                   -     -  4.11  3.08                   -     3.08  4.11  12 

 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระผกูพนั 27.00                   -     17.70  42.20  -                   -     44.70  42.20   0.05-0.90  
 ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไมห่มนุเวยีนอืน่ -    49.53  70.93  -  -  -    7.50-15.00 

 หน้ีสินทำงกำรเงิน                     

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -                   -     998.90        1,243.01  -                   -     998.90  1,243.01   2.00-6.50  

 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอื่น -                   -     -                   -     703.93  897.74  703.93  897.74   -  

 เงนิกูย้มืระยะยำว -                   -     203.36  505.85  -                   -     203.36  505.85   MLR-2.00  

 ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน -                   -     -                   -     89.70  93.72  89.70  93.72   -  
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41.5 ควำมเสีย่งจำกสภำพคล่อง  
 กลุ่มกิจกำรมกีำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรกัษำระดบัของเงนิสดและรำยกำร

เทยีบเท่ำเงนิสดใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร และเพือ่ท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมผนัผวนของ
กระแสเงนิสดลดลง  

41.6 ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดผลเสยีแก่บรษิัทในงวดปัจจุบนัและในปีต่อ ๆ ไปบรษิัทคำดว่ำอำจจะได้รบัผลกระทบจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจำกสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศส่วนที่ไม่ได้ท ำสญัญำ
ป้องกนัควำมเสีย่งไว ้
บรษิัทมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบรษิัทมีหนี้สนิที่เป็นสกุลเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทเชื่อว่ำจะไม่มผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ
ของบรษิทั 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มกิจกำรมีสินทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สินทำงกำรเงนิที่เป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศ ซึง่ส่วนหนึ่งอยูภ่ำยใตส้ญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ ล่วงหน้ำเพื่อบรหิำรควำมเสีย่ง
เกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงัต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 สกลุเงิน (ล้ำน) 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         

เจำ้หนี้กำรคำ้ต่ำงประเทศ ยโูร  0.002  0.070  0.002  0.068 

 ดอลลำรส์หรฐั 0.185  0.160  0.185  0.161 

เงนิกูท้รสัตรร์ซีที ยโูร -  0.010  -  0.007 

 ดอลลำรส์หรฐั -  0.140  -  0.140 

ภำระผกูพนั         

เลตเตอรอ์อฟเครดติ ยโูร -  0.020  -  0.020 

 ดอลลำรส์หรฐั -  0.240  -  0.239 

หนงัสอืค ้ำประกนั ยโูร 0.215  0.370  0.215  0.373 

 ดอลลำรส์หรฐั 2.848  3.940  2.848  3.940 
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41.7 มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกู ้โดยส่วนใหญ่
มอีตัรำดอกเบี้ยขึน้ลงตำมอตัรำตลำด ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัจงึประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำง
กำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำตำมบญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำยุตธิรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยก ำหนดล ำดบัชัน้ของมูลค่ำ
ยุตธิรรมเป็น 3 ระดบั ตำมประเภทของขอ้มูลทีน่ ำมำใชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำ ดงันี้  
- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์

หรอืหนี้สนิอย่ำงเดยีว 
- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ำมำรถ

เทยีบเคยีงไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
- ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถเทยีบเคยีงไดซ้ึ่งน ำมำใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชัน้ของ
มูลค่ำยุตธิรรม ดงันี้ 

 หน่วย : พนับำท   : 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยติุธรรม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สนิทรพัย ์        
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น -  -  2,882,009  2,882,009 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พอืกำรลงทุน -  7,600  -  7,600 
 -  7,600  2,882,009  2,889,609 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนประเมนิโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด โดยเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำดของ
สนิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะคลำ้ยกนัและปรบัปรุงดว้ยปัจจยัเฉพำะของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เช่น ผงั
เมอืง ท ำเลทีต่ัง้ ภำระผูกพนัและกำรใชง้ำนปัจจุบนั 

42. รำยได้ตำมสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ 
กลุ่มกิจกำรมีรำยได้ที่รบัรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมำของหนี้สนิที่เกิดจำกสญัญำ และรำยได้ที่คำดว่ำจะรบัรู้ใน
อนำคตส ำหรบัสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
รำยไดท้ีร่บัรูท้ีเ่คยรวมอยูใ่น 

ยอดยกมำของหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 
 

164.96  
 

189.80  
 

162.52  
 

189.53 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
รำยไดท้ีค่ำดวำ่จะรบัรู ้        
ส ำหรบัภำระทีย่งัปฎบิตัไิม่เสรจ็สิน้        
ภำยใน 1 ปี 1,763.98  1,679.82  1,763.98  1,679.82 
มำกกว่ำ 1 ปี 14.07  818.49  14.07  818.49 
      รวม 1,778.05  2,498.31  1,778.05  2,498.31 



 

- 77 - 

 
43. กำรน ำเสนอข้อมลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน  

ผูม้อี ำนำจในกำรตดัสนิใจด้ำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ได้แก่ กรรมกำรผู้จดักำรซึ่งมหีน้ำที่ในกำรสอบทำน
รำยงำนของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจัดสรรทรพัยำกรให้แต่ละส่วน
ด ำเนินงำนอยำ่งเหมำะสม  

กลุ่มกจิกำรจ ำแนกสว่นทีร่ำยงำนออกเป็น 6 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนงำนท่ีรำยงำน  ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
ขำยสนิคำ้ 
  

 ผลติและจ ำหน่ำยเสำโครงเหลก็เพือ่ใชใ้นงำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ประกอบกำรตดิตัง้เสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์วสัดุ
ก่อสรำ้งทีเ่กีย่วเนื่องและผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 

ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์  กำรผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ 

บรกิำรงำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ   ใหบ้รกิำรออกแบบจดัหำก่อสรำ้งและตดิตัง้งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำแบบครบ
วงจร 

บรกิำรงำนระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล 
  

 ใหบ้รกิำรออกแบบจดัหำก่อสรำ้งตดิตัง้ บ ำรุงรกัษำ งำนระบบ
สำธำรณูปโภคซึง่ประกอบดว้ยระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุขำภบิำล ระบบ
ปรบัอำกำศ ระบบระบำยอำกำศ และระบบผลติไอน ้ำและน ้ำรอ้น รวมถงึ
ระบบท่อรบัแรงดนัแบบครบวงจร 

บรกิำรงำนจำ้งเหมำ  รบัจำ้งผลติและตดิตัง้โครงเหลก็และภำชนะแรงดนัสงู 

บรกิำรอื่น ๆ  ไดแ้ก่ งำนดำ้นโยธำ งำนดำ้นสื่อสำรโทรคมนำคม และบรกิำรอื่น ๆ 
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ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกจิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 ขำย  บริกำร  รวม  รำยกำรตดับญัชี

ระหวำ่งส่วนงำน 
 ยอดรวม 

  
สินค้ำ 

 ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนจ้ำงเหมำ  อ่ืนๆ       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร                
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 343,234  7,482  1,973,855  -  79,424  2,403,995  -  2,403,995 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ 30,717  -  -  -  -  30,717  (30,717)  - 

รำยไดอ้ืน่ -  -  -  -  -  181,647  (88,527)  93,120 

รวมรำยได ้ 373,951  7,482  1,973,855  -  79,424  2,616,359  (119,244)  2,497,115 
                
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (31,259)  (2,156)  (12,316)  (48)  (1,107)  (46,886)  1,457  (45,429) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (23,994)  (960)  (60,837)  -  (2,592)  (88,383)  19,560  (68,823) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน (24,327)  4,747  107,267  230  (32,999)  54,918  (66,823)  (11,905) 
 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้               138,892 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษเีงนิได ้               126,987 
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หน่วย : พนับำท 

    งบกำรเงินรวม 

    ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

    ขำย  บริกำร  รวม 
 
รำยกำรตดับญัชี 
ระหวำ่งส่วนงำน 

 
ยอดรวม 

    สินค้ำ 
 
ผลิตไฟฟ้ำจำก 

พลงังำน
แสงอำทิตย ์

 
งำนวิศวกรรม 

ไฟฟ้ำ 

 
งำนจ้ำง
เหมำ 

 
อ่ืนๆ    

           
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร                 

รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก   191,045  7,974  2,572,244    -      106,093   2,877,356   -     2,877,356 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ   140,700  -   -     1,701   -      142,401   (142,401)   -    

รำยไดอ้ืน่     -     -   -      -     -   302,253   (241,632)   60,621 
รวมรำยได ้    331,745  7,974  2,572,244   1,701  106,093    3,322,010    (384,033)   2,937,977 

                   
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  (35,841)  (2,161)  (13,509)   (54)  (720)  (52,285)   -     (52,285) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (17,766)  (1,357)  (60,294)   -     (2,214)  (81,631)   8,472  (73,159) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน (37,518)  4,580  113,913   (2,538)  (12,172)  66,265  (227,895)  (161,630) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทั                 

รว่มและกำรรว่มคำ้                  211,500 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษเีงนิได ้                 49,870 
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 สนิทรพัยข์องส่วนงำนมดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 
 ขำย บริกำร  รวม  รำยกำรตดับญัชี

ระหวำ่งส่วนงำน  ยอดรวม 

 สินค้ำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนจ้ำงเหมำ  งำนระบบไฟฟ้ำ
และเครื่องกล 

 อ่ืนๆ       

สนิทรพัยส์ว่นงำน 1,070,858  41,766  1,388,317  168,454  8,097  69,719  2,747,211  -  2,747,211 
  
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 
 ขำย บริกำร  รวม  รำยกำรตดับญัชี

ระหวำ่งส่วนงำน  ยอดรวม 

 สินค้ำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนจ้ำงเหมำ  งำนระบบไฟฟ้ำ
และเครื่องกล 

 อ่ืนๆ       

สนิทรพัยส์ว่นงำน 1,162,383  43,278  1,459,326  170,560  5,071  32,619  2,873,237  -  2,873,237 
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กำรกระทบยอดผลรวมของสนิทรพัยข์องส่วนงำนทีร่ำยงำนกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกส่วนงำนทีร่ำยงำน 2,747,211  2,873,238 

รำยกำรทีไ่มไ่ดปั้นส่วนอื่น 4,627,360  3,111,382 

สนิทรพัยร์วมของกจิกำร 7,374,571  5,984,620 

ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคำ้รำยใหญ่ 
รำยไดข้องกลุ่มกจิกำรมำจำกลกูคำ้รำยใหญ่ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 จ ำนวน  จ ำนวนเงิน  อตัรำร้อยละ  จ ำนวน  จ ำนวนเงิน  อตัรำร้อยละ 
 (รำย)  (ล้ำนบำท)  ของรำยได้

สทุธิ 
 (รำย)  (ล้ำนบำท)  ของรำยได้สทุธิ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร 6  1,523.19  63.36  5  1,962.21  87.04 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยน ้ำประปำตำมปรมิำณน ้ำที่เกดิจำกกำรขำยจรงิ ปัจจุบนัสญัญำซื้อขำยน ้ำประปำให้กบั
เทศบำลเมอืงหลวงพระบำง (สปป.ลำว) อยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำ เพือ่ทบทวนขอ้ตกลงระหวำ่งกนัเพิม่เตมิ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

- 82 - 

 
44. กำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

บรษิทัไดม้กีำรจดัประเภทรำยกำรบญัชบีำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ใหม่
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชใีนปีปัจจุบนั ซึง่ไมม่ผีลกระทบต่อก ำไรหรอืส่วนของผูถ้อืหุน้ กำรจดัประเภทดงักล่ำว มรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

     หน่วย :พนับำท 
   

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐำนกำรเงนิ              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562              
สนิทรพัยห์มนุเวยีน              

ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น   900,809  (16,594)  884,215  824,705  (16,594)  808,111 
รำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช ำระ   578,690  (578,690)  -  578,443  (578,443)  - 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำหมนุเวยีน   -  578,690  578,690  -  578,443  578,443 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน              
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น   1,110,827  (1,110,827)  -  1,110,827  (1,110,827)  - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น   -  1,110,827  1,110,827  -  1,110,827  1,110,827 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น   97,537  (54,338)  43,199  55,889  (54,338)  1,551 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไมห่มนุเวยีนอื่น   -  70,932  70,932  -  70,932  70,932 

หนี้สนิหมนุเวยีน              
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอื่น   897,735  (184,184)  713,551  1,031,822  (181,743)  850,079 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำหมนุเวยีน   -  184,184  184,184  -  181,743  181,743 
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หน่วย : พนับำท 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็              

ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562              
รำยได ้              

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร   2,891,422  (2,891,422)  -  2,709,147  (2,709,147)  - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้   -  199,019  199,019  -  44,876  44,876 
รำยไดใ้หบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง   -  2,678,337  2,678,337  -  2,664,271  2,664,271 
รำยไดอ้ื่น   46,555  14,066  60,621  -  -  - 

คำ่ใชจ้่ำย              
ตน้ทุนขำยและใหบ้รกิำร   2,470,994  (2,470,994)  -  2,307,611  (2,307,611)  - 
ตน้ทุนขำยสนิคำ้   -  203,652  203,652  -  39,993  39,993 
ตน้ทุนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง   -  2,267,342  2,267,342  -  2,267,618  2,267,618 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย   5,349  (5,349)  -  -  -  - 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย   -  5,349  5,349  -  -  - 
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45.   กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ทีปั่จจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึน้อยำ่งต่อเนื่อง ท ำให้   
เกดิกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจ
น ำมำ ซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำร
ตดิตำมควำมคบืหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมนิผลกระทบทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัมูลค่ำของสนิทรพัย ์
ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิที่อำจเกดิขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพนิิจใน
ประเดน็ต่ำงๆ เมือ่สถำนกำรณ์มกีำรเปลีย่นแปลง 

46. กำรอนุมติังบกำรเงิน 
งบกำรเงนินี้ไดร้บักำรอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2564 
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