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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการจ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า
ทุกชนิด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัภาครัฐ ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีอาคารพีเอสที เลขท่ี 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าออกตามความ          
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ( “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 
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 จดัตั้งขึ้น  
ช่ือบริษทั ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

  2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง    
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์    
 บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 2  จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย 100 30 
 บริษทั เกรฮาวด ์อินเตอร์ เทรด จ ากดั ไทย 30 - 
 กิจการร่วมคา้ พีเอสที เพาเวอร์ ไทย 100 - 
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล    
 บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี 1  จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี5 จ ากดั ไทย 100 100 
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ    
 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ไทย 51 51 
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอ่ืน ๆ    
 บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั ไทย 100 100 
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 จดัตั้งขึ้น  

ช่ือบริษทั ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
  2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง (ต่อ)    
กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว    
 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ไทย 100 100 
กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการก่อสร้าง    
 บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ไทย 100 100 
 บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั ไทย 90 90 
กลุ่มธุรกิจอ่ืน    
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั ไทย 100 100 

    

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พเีอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด    

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล    

   บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ ากดั ไทย 100 100 

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ    

   บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั ไทย 100  100  
   บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั ไทย 100 100 

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอ่ืน ๆ    

 บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ ากดั ไทย 80 80 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน    

 บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย 100 100 

    

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด    

กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว    

 บริษทั เจเอน็ เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย 100 100 

    

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด    
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์    
 บริษทั เกรฮาวด ์อินเตอร์ เทรด จ ากดั ไทย 40 - 

    

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ ากัด    
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์    
 บริษทั กิจการร่วมคา้ พีเอสที - จีไอที จ ากดั ไทย 100 - 

    

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พเีอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด    

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์    

 บริษทั กิจการร่วมคา้ พีเอสที - อีอาร์เอส จ ากดั ไทย 100 - 
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- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบให้
บริษทัฯ และบริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษทัย่อย) เขา้ลงทุนในบริษทั เกรฮาวด์ 
อินเตอร์ เทรด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และทุน
ช าระแลว้ 3.25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 30 
และร้อยละ 40 ตามล าดบั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 

- เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯมีมติอนุมัติการจัดตั้ ง
บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 ดงัน้ี 
(1) บริษทั กิจการร่วมคา้ พีเอสที - จีไอที จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยแลว้เสร็จ

เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2563 มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช าระแลว้ 25,000 บาท 
โดยมีบริษทั เกรฮาวด ์อินเตอร์ เทรด จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 

(2) บริษทั กิจการร่วมคา้ พีอีเอส - อีอาร์เอส จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยแลว้
เสร็จเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช าระแลว้ 25,000 บาท 
โดยมีบริษทั พีเอสที เอนเนอย ี2 จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ   
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

  



 5  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน    
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน   
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทั หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิต        
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ        
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษัท           
จดทะเบียน - กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้ว่า ราคาทุนของ
เงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนแลว้ ดงันั้น การวดัมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงก าไรสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

-    การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน -                       
กลุ่มบริษทัเลือกจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขายดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมแลว้ จึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี            
1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าการรับรู้
รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัให้มีการปรับปรุงก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ     
การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ                       
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  17    
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหต ุ4 
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  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี  22 เมษายน 2563 และมี          
ผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาส้ินสุดในช่วงเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตาม
วิธีการอย่างง่าย การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่ง
มีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม        
ในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ          
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน        
การรายงาน     
ทางการเงิน          
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน        
การรายงาน      
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินลงทุนชัว่คราว 336 (336) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 336 - 336 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 23,598 - 23,598 
เงินลงทุนอื่น 23,598 (23,598) - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  3,067,329 - 37,921 3,105,250 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
50,414 

 
- 2,805 53,219 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน               
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
208,869 

 
- 35,116 243,985 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน        
การรายงาน     
ทางการเงิน          
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน        
การรายงาน      
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 23,598 - 23,598 
เงินลงทุนอื่น 23,598 (23,598) - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  341,086 - 2,084 343,170 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
22,543 

 
- 

 
487 

 
23,030 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก                
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
100,698 

 
- 

 
1,597 

 
102,295 
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4.1       เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตาม
หลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 มูลค่าตามหลกัการ      

บญัชีเดิม 
มูลค่ายติุธรรมผา่น  
ก าไรหรือขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,558 - - 145,558 145,558 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 516,002 - - 516,002 516,002 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 1,240,000 - - 1,240,000 1,240,000 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง
ก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 

 
1,400 

 
- 

 
- 

 
1,400 

 
1,400 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ 336 325 - 11 336 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 88,520 - - 88,520 88,520 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 

 
15,597 

 
- 

 
- 

 
15,597 

 
15,597 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 23,598 23,598 - - 23,598 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 2,031,011 23,923 - 2,007,088 2,031,011 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 มูลค่าตามหลกัการ      

บญัชีเดิม 
มูลค่ายติุธรรมผา่น  
ก าไรหรือขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,689 - - 32,689 32,689 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 445,949 - - 445,949 445,949 
เงินปันผลคา้งรับ 113,468 - - 113,468 113,468 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 891,161 - - 891,161 891,161 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 39,544 - - 39,544 39,544 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 23,598 23,598 - - 23,598 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,546,409 23,598 - 1,522,811 1,546,409 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
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4.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม           
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 274,800 100,434 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (4,394) (1,149) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 1,080 - 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (208,667) (96,964) 
หกั: อ่ืน ๆ (2,565) - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (22,333) (237) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
37,921 

 
2,084 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 259,283 123,241 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 297,204 125,325 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) ร้อยละ 5.16 ร้อยละ 4.00 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 53,219 23,030 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 243,985 102,295 

 297,204 125,325 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการขาย 

- ขายสินคา้ - รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 
กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับ
สินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- ขายไฟฟ้า - รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 
กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแสดงตามมูลค่าราคารับซ้ือและเงินส่วนเพิ่ม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า Ft) โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายได้จากการบริการ 

- รายได้จากสัญญาก่อสร้าง - กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั
ภาระเดียว กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาท่ีก่อสร้าง โดยใชว้ิธีผลลพัธ์ในการวดั
ขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงประเมินโดยวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการ 

กลุ่มบริษทัจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสัญญา การ
เรียกร้องความเสียหาย ความล่าชา้ในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายไดเ้ฉพาะใน
กรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวน
รายไดท่ี้รับรู้สะสม 

เม่ือมูลค่าและความส าเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรับรู้ไดต้าม
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเท่านั้น 

- รายไดค้่าบริการ - รายไดค้่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของ
งาน ซ่ึงค านวณโดยอา้งอิงขอ้มูลจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการของกลุ่มบริษทั หรือค านวณโดยการ
เปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกับตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตาม
สัญญา 

รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา” ใน       
งบแสดงฐานะการเงิน  

จ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้
แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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 รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต           
ในภายหลงัท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต             
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย            
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.3 สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา  

 สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาคือสิทธิท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือ
บริการซ่ึงกลุ่มบริษทัได้โอนให้กับลูกคา้แลว้ โดยสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเง่ือนไขบางประการ หากกลุ่ม
บริษทัไดโ้อนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ก่อนท่ีลูกคา้จะจ่ายช าระส่ิงตอบแทนหรือก่อนท่ีส่ิงตอบแทนจะ
ถึงก าหนดช าระ กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาส าหรับสิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนท่ีติด
เง่ือนไขบางประการนั้นอยู่  ในกรณีของสัญญาก่อสร้าง สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาคือส่วนของรายไดท่ี้รับรู้
สะสมท่ีเกินกว่าจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บช าระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาคือภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัในการโอนสินคา้หรือบริการให้กับลูกคา้ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัได้รับค่าตอบแทน (หรือมีสิทธิเรียกรับค่าตอบแทน) จากลูกค้าแล้ว ในกรณีของสัญญาก่อสร้าง 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาคือส่วนของจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัท่ีเกินกว่ารายได้ท่ีรับรู้
สะสม หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะถูกรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้ 

  



 15  

5.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะต ่ากวา่ งานระหวา่งท าไดแ้ก่ตน้ทุนและค่าแรงในการติดตั้งท่ียงัไม่แลว้เสร็จ 

วตัถุดิบและวสัดุแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า และ      
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเม่ือมีการเบิกใช ้

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจะตั้งขึ้นส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ 

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 และ 20  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า   10, 20 และ 25 ปี 
แผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์อ่ืน   5, 10, 20 และ 25 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  5 และ 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังาน และคอมพิวเตอร์  3 และ 5  ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
อุปกรณ์ส าหรับใหเ้ช่า  5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน         
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้น      
จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 
 สิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้า 25 ปี 

5.9 การรวมธุรกจิ  

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนการซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัฯมอบให ้ณ วนัซ้ือ 

กลุ่มบริษทับนัทึกต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือธุรกิจส าหรับบริษทัย่อย เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ       
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ เป็นตน้ เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและไดรั้บบริการ 

ณ วนัซ้ือ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ     
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 
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5.10 ค่าความนิยม  

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ          
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด)        
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน
จากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.11 สัญญาเช่า 

  ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา 
เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน  22 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า  20 ปี 
  แผงโซล่าร์และและอุปกรณ์อ่ืน  7 ปี 
  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  1 และ 3 ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังานและคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 ปี 
  ยานพาหนะ  1 และ 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร
ท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับ
เพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า  

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มู ลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้                            
ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน                  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี    
คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
ภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย   
กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบั
ผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี          
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนทนัที 

5.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง     
กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต         
ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ   
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ  โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้   
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจดั
หรือลดความไม่สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับช าระ และ      
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงิน
นั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน หรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปลี่ยน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน               
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม             
ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือ     
ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดับชั้ นของมูลค่ายุ ติธรรมท่ีใช้ว ัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุ ติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                                         
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่ง  
ผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

การก าหนดเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการค านวณรายได้ท่ี รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับ
ความกา้วหนา้ของงานเพื่อให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกิจการตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ซ่ึง
ค านวณโดยอา้งอิงขอ้มูลจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการ หรือค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น
แลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสัญญา  

สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการ
ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
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การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจ       
ท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งน้ี ข้อมูลผลขาดทุน         
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึง
การผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย    
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ี
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

          ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า        
ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า           
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีมีอยู่เก่ียวกบัธุรกรรมการขายท่ีมี
ผลผูกพนัซ่ึงไดเ้ขา้ท าในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัส าหรับสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิง
จากราคาตลาดท่ีสามารถสังเกตไดห้กัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มในการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น ในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชข้อ้มูลงบประมาณในช่วง  5 ปี
ขา้งหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ท่ีกิจการยงัไม่ได้มีผลผูกพนัหรือการลงทุนในอนาคตท่ี
ส าคญัซ่ึงจะท าให้สินทรัพยน์ั้นดีขึ้น ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนคืออตัราคิดลดท่ี
ใชใ้นแบบจ าลองดงักล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตท่ีคาดการณ์และอตัราการเติบโดท่ีใช้เพื่อการ
คาดการณ์ การประมาณการดงักล่าวส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยม ซ่ึง
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน  

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
  รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บ๊ิก พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ยี จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
กิจการร่วมคา้ พีเอสที เพาเวอร์ บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั เกรฮาวด ์อินเตอร์ เทรด จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั) 
บริษทั กิจการร่วมคา้ พีเอสที - จีไอที จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั) 
บริษทั กิจการร่วมคา้ พีอีเอส - อีอาร์เอส จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั) 
บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั การร่วมคา้ (เป็นบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2562) 



 30  

  รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั พีวี กรีน จ ากดั เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ) 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ ากดั เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ) 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ ากดั เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั เอม็.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั (จนถึงวนัท่ี  

   12 พฤศจิกายน 2563) 
บริษทั ดิ อิมพีเรียล องักอร์ พาเลซ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทีซีซี บริหารธุรกิจ จ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทีซีซี แลนด ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั พลาซ่าแอทธินี จ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เรสซิเดน้ รีเทล จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอส.เอ.เอส เทรดดิ้ง จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอสเสท เวิรค ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน)  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอสเสท เวิรค ์เวกซ์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เฮอร์มิเทจ คอนซลัแทน จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เจนโซ่ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทกัษะ เรซซ่ิง จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ที52 แอสเสท จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ธมัส์ อพั มีเดีย จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั วีรีเทล จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อิตาเลีย ออโต ้เวิร์ค จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
กรรมการ กรรมการของกลุ่มบริษทั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
   รายไดจ้ากการก่อสร้าง - - 9.0 40.3 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดจ้ากการขาย - - 2.1 7.5 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดจ้ากการบริการ - - - 52.4 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดอ้ื่น - - 37.3 14.6 ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

   ดอกเบ้ียรับ - - 20.7 66.5 อตัราร้อยละ 4.25 - 7.50 ต่อปี 
(2562: อตัราร้อยละ 5.00 - 
7.50 ต่อปี) 

   เงินปันผลรับ - - 1,156.6 143.6 ตามท่ีประกาศจ่าย 
   ดอกเบ้ียจ่าย - - 4.5 5.2 อตัราร้อยละ 0.90 - 5.00 ต่อปี  
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
   รายไดจ้ากจากขาย 2.2 0.6 2.2 0.6 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   รายไดจ้ากการบริการ - 0.1 - 0.1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   ค่าใชจ่้ายอื่น 0.2 0.9 0.2 0.9 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)    
   บริษทัยอ่ย - - 485,757 123,156 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) 1,480 938 - 66 
   รวม 1,480 938 485,757 123,222 
   หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - (5,605) - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,480 938 480,152 123,222 
เงินปันผลค้างรับ    
   บริษทัยอ่ย - - - 113,468 
รวมเงินปันผลคา้งรับ - - - 113,468 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 11)    
   บริษทัยอ่ย - - - 280,831 
รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 280,831 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)    
   บริษทัยอ่ย - - 146,776 15,474 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ     
      ร่วมกนั) - 217 - 217 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 217 146,776 15,691 

เงินมัดจ าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน)    
   บริษทัยอ่ย - - - 143 
รวมเงินมดัจ าจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 143 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ         
การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
    บริษทั ไบโอ โกกรีน จ ากดั - 250 - 250 
   บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 53,061 2,000 - 55,061 
    บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั 315,967 445,693 (761,660) - 
    บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ยี จ ากดั 332,700 - (332,700) - 
 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 188,000 151,486 (339,486) - 
 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั 1,433 700 - 2,133 
 บริษทั ทีเอสเอชไอ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - 6,000 (6,000) - 
รวม 891,161 606,129 (1,439,846) 57,444 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน    (55,061) 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ    2,383 

 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันและถึงก าหนดช าระคืน             
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 4.25 - 5.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 5.00 - 7.50 ต่อปี) 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการ                               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 55,061 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 55,061 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 55 ลา้นบาท      
มีสาเหตุจากบริษทัย่อยประสบปัญหาในการด าเนินงานส่งผลให้ความสามารถในการช าระคืนเงินให้กูย้ืม
ลดลง และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการ
เปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ ในระหว่างปี ณ วนัที่ 

 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  3  จ ากดั 3,685 - (171) 3,514 
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  4  จ ากดั 29,405 - (299) 29,106 
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  7  จ ากดั 2,372 - (161) 2,211 
   บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  8  จ ากดั 4,842 - (161) 4,681 
   บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั 600 - - 600 
   บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั 67,631 - (48,757) 18,874 
   บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั 247 - (3) 244 
   บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั 17,000 - - 17,000 
   บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั  - 140,000 - 140,000 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,782 140,000 (49,552) 216,230 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันและถึงก าหนดช าระคืน                 
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 0.9 - 5.0 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.9 - 5.0 ต่อปี) 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32.7 37.4 20.2 23.0 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 1.1 0.8 0.8 
รวม 33.8 38.5 21.0 23.8 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 40.5 
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 2,516 2,320 160 120 
เงินฝากธนาคาร 146,049 143,238 11,987 32,569 
รวม 148,565 145,558 12,147 32,689 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 เ งินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเ บ้ียระหว่าง ร้อยละ  0.125 - 0.250 ต่อปี                             
(2562: ร้อยละ 0.125 - 0.375 ต่อปี) 

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   
   เงินฝากประจ า 11 11 
   รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 11 11 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน   
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - กองทุนรวม 321 321 
   บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   
 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 5 4 
   รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 326 325 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนช่ัวคราว 337 336 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,466 938 209 2,978 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 291,058 885 
 3 - 6 เดือน - - 677 1,020 
 6 - 12 เดือน - - 748 3,816 
   มากกว่า 12 เดือน - - 5,720 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,466 938 298,412 8,699 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 507,695 164,568 68,165 58,838 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  81,101 69,329 2,118 33,705 
 3 - 6 เดือน 1,017 2,165 919 - 
 6 - 12 เดือน 8,878 70,117 124 67,969 
 มากกว่า 12 เดือน 108,250 163,326 101,028 155,450 
รวม 706,941 469,505 172,354 315,962 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  (17,017) (11,028) (523) (2,576) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 689,924 458,477 171,831 313,386 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 691,390 459,415 470,243 322,085 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 70,002 6,723 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,795 2,318 106 262 
เงินทดรองจ่ายอื่น 3,198 956 98 141 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 - 117,343 107,800 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 806 190 165 115 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 58,523 54,082 8,884 8,823 
รวม 65,336 57,546 196,598 123,864 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  (959) (959) (5,605) - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 64,377 56,587 190,993 123,864 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 755,767 516,002 661,236 445,949 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน      
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 11,987 2,576 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 10,240 5,605 
รับช าระคืน (4,251) (2,053) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 17,976 6,128 

11. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

11.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา     
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - กิจการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 280,831 
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - กิจการ 
      ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 198,779 278,825 - - 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 198,779 278,825 - 280,831 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา     
   เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง - กิจการ 
      ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 136,520 356,447 - - 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 136,520 356,447 - - 

11.2    รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 
(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 849 ลา้นบาท (2562: 1,168 ลา้นบาท) (เฉพาะ
บริษทัฯ: ไม่มี (2562: 6 ลา้นบาท)) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าว
เสร็จส้ินภายใน 2 ปี 
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ทั้งน้ี ขอ้มูลขา้งตน้ไม่รวมถึงรายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของสัญญา
ท่ีมีระยะเวลาหน่ึงปีหรือสั้นกวา่และสัญญาท่ีเขา้เง่ือนไขการรับรู้รายไดต้ามจ านวนเงินซ่ึงกิจการมีสิทธิออก
ใบแจง้หน้ี 

12. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 36,937 70,486 (1,036) (1,759) 35,901 68,727 
งานระหว่างท า 23,221 29,844 - - 23,221 29,844 
วตัถุดิบและวสัดุ 34,862 54,197 (1,525) (2,759) 33,337 51,438 
รวม 95,020 154,527 (2,561) (4,518) 92,459 150,009 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 17,321 22,960 (1,036) (1,759) 16,285 21,201 
งานระหว่างท า 21,095 26,001 - - 21,095 26,001 
รวม 38,416 48,961 (1,036) (1,759) 37,380 47,202 

13. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัน าไปค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืม         
ระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว และการออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคารของกลุ่มบริษทั 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

14.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง       
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์       
 บริษทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000 
 บริษทั โซล่าร์โกกรีน จ ากดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
 บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 38,500 38,500 100 100 38,500 38,500 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั 65,700 65,700 100 100 65,700 65,700 
 บริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 250 250 100 30 250 75 
 บริษทั เกรฮาวด ์อินเตอร์ เทรด จ ากดั 3,250 - 30 - 1,393 - 
 กิจการร่วมคา้ พีเอสที เพาเวอร์ 7,081 - 100 - 7,081 - 
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล       
 บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั 37,172 37,172 100 100 37,172 37,172 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั 76,500 76,500 100 100 76,500 76,500 
 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั 25 25 100 100 25 25 
 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั 25 25 100 100 25 25 
 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั 25 25 100 100 25 25 
 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากดั 100 25 100 100 100 25 
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ       
 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั                                             200,000 200,000 100 100 215,996 215,996 
 บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั 386,000 386,000 100 100 405,000 405,000 
 บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 50,000 50,000 51 51 20,400 20,400 
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอ่ืน ๆ       
 บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั 500 500 100 100 500 500 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั 3,925 3,925 100 100 3,925 3,925 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  จ ากดั 2,575 2,575 100 100 2,575 2,575 
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั 5,075 5,075 100 100 5,075 5,075 
 บริษทั วินดโ์กกรีน จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 
กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว      
 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 1,430,000 408,160 100 100 6,634,840 5,613,000 
กลุ่มธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง       
 บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 10,000 10,000 100 100 10,000 10,000 
 บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั 50,000 250 90 90 45,000 225 
กลุ่มธุรกิจอ่ืน       
 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั 1,082,700 200,700 100 100 1,082,700 200,700 
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บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด       
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล       
 บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ยี จ ากดั 660,000 320,000 100 100 - - 
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ       
 บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั 260,500 128,500 100 100 - - 
 บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั 43,500 14,500 100 100 - - 
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอ่ืน ๆ       
 บริษทั พีเอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ ากดั 25 25 80 80 - - 
กลุ่มธุรกิจอ่ืน       
 บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 5,800 5,800 100 100 - - 
       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด     
กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว      
 บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 317,500 317,500 100 100 - - 
       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด   
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์       
 บริษทั เกรฮาวด ์อินเตอร์ เทรด จ ากดั 3,250 - 40 - - - 
       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ ากัด      
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์       
 บริษทั กิจการร่วมคา้ พีเอสที - จีไอที จ ากดั 25 - 100 - - - 
       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด     
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์       
 บริษทั กิจการร่วมคา้ พีอีเอส - อีอาร์เอส จ ากดั 25 - 100 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     8,760,782 6,803,443 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (874,420) - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     7,886,362 6,803,443 

- การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 

 บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 บริษทั เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 185,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็น
จ านวนเงิน 18.5 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 18.5 ลา้น
บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

  



 40  

 บริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้จัดตั้ งบริษัท บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็น        
บริษทัย่อยในประเทศไทย บริษทัย่อยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัลงทุนในบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวอตัราร้อยละ 100 

 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุ้นเพิ่มเติมของบริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั จากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 175,000 บาท มีผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็น
ร้อยละ 100 และมีเงินลงทุนรวม 250,000 บาท 

 บริษทั เกรฮาวด ์อินเตอร์ เทรด จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทัฯ 
และบริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษทัย่อย) เขา้ลงทุนในบริษทั เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และทุนจดทะเบียนท่ีช าระ
แลว้ 3.25 ลา้นบาท โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 40 
ตามล าดบั บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินลงทุนเป็นจ านวน 1.39 ลา้นบาท 

 กิจการร่วมคา้ พีเอสที เพาเวอร์ 

 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญากิจการร่วมคา้กบับริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (บริษทัย่อย) ในเดือน
ตุลาคม 2562 เพื่อจดัตั้งกิจการร่วมคา้ พีเอสที เพาเวอร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 80 และร้อยละ 
20 ตามล าดับ โดยกิจการร่วมค้ามีวตัถุประสงค์เพื่อยื่นเสนอราคาและด าเนินการในโครงการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยแห่งหน่ึง บริษัทฯเร่ิมจ่ายค่าเงินลงทุนในปี 2563               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่วงเวลา จ านวนเงิน 
 (พนับาท) 
ไตรมาสท่ี 1 52.00 
ไตรมาสท่ี 2 2,097.02 
ไตรมาสท่ี 3 4,931.93 

รวมเงินลงทุน 7,080.95 
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 บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั  

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 430,000 หุน้ เพื่อ
เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ  44.35 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็น
จ านวนเงิน 19.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 19.1 ลา้น
บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นในส่วนท่ียงัเรียก
ช าระไม่เต็มมูลค่าจากบริษทั จ านวน 10,000,000 หุ้น อีกร้อยละ 51.5 เป็นจ านวนเงิน 51.5 ลา้นบาท 
บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

 กลุ่มบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2562 บริษทัฯได้จดัตั้งบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด บริษทั ไบโอกรีน    
เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั บริษทั 
ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากดั และบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศ
ไทย บริษทัย่อยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ  0.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯลงทุนในบริษทัดงักล่าว
อตัราร้อยละ 100  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2562 บริษทัฯไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายเงินลงทุนในบริษทั       
ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั โดยมีก าไรจากการขายทั้งส้ิน 8 ลา้นบาท 

 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ าหน่ายหุ้นของ
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลให้แก่บริษัทใน
ประเทศแห่งหน่ึง (“ผูซ้ื้อ”) เป็นจ านวนเงิน 8.5 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,900 หุ้น และ
หุ้นบุริมสิทธิจ านวน 5,100 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน           
จดทะเบียน บริษัทฯได้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกับผูซ้ื้อแล้วเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 อย่างไรก็ตาม         
บริษัทย่อยดังกล่าวจะส้ินสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทเม่ือมีการโอนสิทธิการควบคุม              
การด าเนินงาน 
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 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ าหน่ายหุ้นของ
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลให้แก่บริษัทใน
ประเทศแห่งหน่ึง (“ผูซ้ื้อ”) เป็นจ านวนเงิน 21.4 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,900 หุน้ และ
หุ้นบุริมสิทธิจ านวน 5,100 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน            
จดทะเบียน บริษัทฯได้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกับผูซ้ื้อแล้วเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม  2563 อย่างไรก็ตาม           
บริษัทย่อยดังกล่าวจะส้ินสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทเม่ือมีการโอนสิทธิการควบคุม               
การด าเนินงาน 

 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี5 จ ากดั 

 ในระหว่างปี 2563 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นในส่วนท่ียงัเรียกช าระ        
ไม่เตม็มูลค่า และบริษทัฯจ่ายช าระค่าหุน้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัที่จ่ายช าระค่าหุ้น ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของ
ทุนจดทะเบียนท่ี
จ่ายช าระค่าหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ 

ส่วนทุนของบริษทัฯ
ตามสัดส่วน 
ร้อยละ 100 

 (พนัหุ้น) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
1 มกราคม 2563 10 100 25 25 25 
10 มกราคม 2563 - - 20 20 20 
28 พฤษภาคม 2563 - - 55 55 55 

 10 100 100 100 100 

 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
จ านวน 19,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ  1,000 บาท โดยเรียกช าระ
ค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 19.0 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็น
จ านวนเงิน 19.0 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 
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 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯน าเสนอต่อท่ีประชุม   
วิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี 
จ ากัด (“BIGGAS”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัฯจะเขา้ท ารายการรับโอนหุ้นสามญัของ BIGGAS 
จ านวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ 
BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามญัของ BIGGAS”) จากบริษทั บีจีที โฮลด้ิง 
จ ากดั (“BGTH”) ทั้งน้ี บริษทัฯจะช าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ 
BGTH ดว้ยหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัฯจ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงั
การเพิ่มทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ราคาหุน้ละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่า
รวมทั้ งส้ิน 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้ งหมดแทนการช าระ
ค่าตอบแทนดว้ยเงินสด (Payment in Kind) โดยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดช้ าระค่าตอบแทน
ส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดใหก้บั BGTH ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่เรียบร้อยแลว้ 
และจากรายการดงักล่าวท าให้เกิดส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย 
ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯกับราคาขายหุ้นสามัญของ BIGGAS จ านวน 
3,462,120,907 บาท 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 BIGGAS ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 204,368,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 1,022 ลา้น
บาท ท าใหทุ้นจดทะเบียนช าระแลว้จากเดิมจ านวน 408.16 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1,430 ลา้นบาท 
บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1,022 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

บริษทั พเีอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้น      
ร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 1.25 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวน
เงิน 1.25 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัดังกล่าวทั้งหมด และในวนัท่ี           
4 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นในส่วนท่ียงัเรียกช าระไม่เต็มมูลค่าจากบริษทัฯ 
อีกร้อยละ 75 เป็นจ านวนเงิน 3.75 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 
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บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน
ประเทศไทย บริษทัย่อยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว
อตัราร้อยละ 90 ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจากบริษทัฯร้อยละ  25 เป็นเงินจ านวน 0.23 
ลา้นบาท บริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษทั ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นในส่วนท่ียงั
เรียกช าระไม่เตม็มูลค่า และบริษทัฯจ่ายช าระค่าหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

วนัท่ีจ่ายช าระค่าหุ้น ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของ
ทุนจดทะเบียนท่ี
จ่ายช าระค่าหุ้น 

ทุนจดทะเบียน        
ช าระแลว้ 

ส่วนทุนของ   
บริษทัฯตาม

สัดส่วนร้อยละ 90 

 (พนัหุ้น) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
13 ธนัวาคม 2562 100          1,000  25.00               250                225  

31 ธันวาคม 2562 100          1,000  25.00               250                225  
6 กุมภาพนัธ์ 2563 - - 24.50               245                220  
6 กุมภาพนัธ์ 2563 4,900        49,000  49.50         24,255          21,830  

 5,000 50,000 49.50 24,750 22,275 
24 กุมภาพนัธ์ 2563 - - 3.33           1,667           1,500  
13 เมษายน 2563 - - 5.17           2,583            2,325  
15 เมษายน 2563 - - 8.00           4,000            3,600  
4 มิถุนายน 2563 - - 6.66           3,330            2,997  
1 กรกฎาคม 2563 - - 11.11           5,555            5,000  
30 กรกฎาคม 2563 - - 8.89           4,445            4,000  
21 สิงหาคม 2563 - - 7.34 3,670 3,303 

31 ธันวาคม 2563 5,000 50,000 100.00         50,000          45,000  

บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั 

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี  จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นในส่วนท่ียงัเรียก
ช าระไม่เต็มมูลค่า และบริษทัฯจ่ายช าระค่าหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
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วนัท่ีจ่ายช าระค่าหุ้น ทุนจดทะเบียน 

อตัราร้อยละของ
ทุนจดทะเบียนท่ี
จ่ายช าระค่าหุ้น 

ทุนจดทะเบียน                 
ช าระแลว้ 

ส่วนทุนของ  
บริษทัฯตาม

สัดส่วนร้อยละ 100 

 (พนัหุ้น) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
1 มกราคม 2562 1,550 155,000 100 155,000 155,000 
28 ตุลาคม 2562 457 45,700 100 45,700 45,700 

31 ธันวาคม 2562 2,007 200,700 100 200,700 200,700 
20 มีนาคม 2563 3,400 340,000 25 85,000 85,000 
24 มีนาคม 2563 - - 75 255,000 255,000 
17 เมษายน 2563 5,420 542,000 25 135,500 135,500 
24 เมษายน 2563 - - 75 406,500 406,500 

31 ธันวาคม 2563 10,827 1,082,700 100 1,082,700 1,082,700 

 บริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอร์ย ีจ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 บริษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
4,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ  10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้น
ร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 บริษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน                  
34,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้น             
ร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 340 ลา้นบาท ท าให้ทุนจดทะเบียนช าระแลว้จากเดิมจ านวน 320 ลา้นบาท 
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 660 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 340 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,320,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้น
ร้อยละ 100 เป็นเงิน 132 ลา้นบาท ท าใหทุ้นจดทะเบียนช าระแลว้จากเดิมจ านวน 128.5 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวน 260.5 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าว
เป็นจ านวนเงิน 132 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 
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 บริษทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 บริษทั โรงไฟฟ้าขุนพดัเพง็ จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 290,000 
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 
เป็นเงิน 29 ลา้นบาท ท าให้ทุนจดทะเบียนช าระแลว้จากเดิมจ านวน 14.5 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 
43.5 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน            
29 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว 

บริษทั พเีอสที เอม็เอสดบับลิว 1 จ ากดั 

 เม่ือวันท่ี  11 เมษายน  2562 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท พีเอสที             
เอม็เอสดบับลิว 1 จ ากดั จ านวน 2,000 หุน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 บริษทั พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้ในส่วนท่ียงั
เรียกช าระไม่เตม็มูลค่าจากบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั จ านวน 0.09 ลา้นบาท และไดอ้อกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวน 570,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ  10 บาท รวมเป็น
เงิน 5.7 ลา้นบาท บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวน 
5.7 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 

 บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทั เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
43,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 217.5 ลา้น
บาท บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว เป็นจ านวน 217.5 ลา้น
บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 

 บริษทั กิจการร่วมคา้ พีเอสที - จีไอที จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ย 
บริษทั กิจการร่วมคา้ พีเอสที - จีไอที จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี                  
23 กนัยายน 2563 มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช าระแลว้ 25,000 บาท โดยมีบริษทั เกรฮาวด์ 
อินเตอร์ เทรด จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 

 บริษทั กิจการร่วมคา้ พีอีเอส - อีอาร์เอส จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ย 
บริษทั กิจการร่วมคา้ พีอีเอส - อีอาร์เอส จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯด าเนินการจดัตั้งบริษทัย่อยแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี                  
7 ตุลาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช าระแลว้ 25,000 บาท โดยมีบริษทั พีเอสที      
เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 
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 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 72,500 
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 
เป็นจ านวนเงิน 0.7 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 0.7 ลา้น
บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ
ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั ให้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงิน
รวม 28.8 ลา้นบาท 

- ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทัย่อย รวมเป็นจ านวน 
1,156.6 ลา้นบาท (2562: 143.6 ลา้นบาท) 

- ในระหว่างปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติให้บริษทัฯบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล และกลุ่มเงินลงทุนในโครงการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 874.42 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้า
ชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวลประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงตน้ทุน          
ค่าขนส่งวตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงขึ้ นมากท าให้เกิดปัญหาในการผลิต และโครงการในกลุ่มเงินลงทุนใน
โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีไดมี้การพิจารณาหยดุพฒันาโครงการดงักล่าว 
รายละเอียดของค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั 205.80 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั 70.42 
บริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั 20.40 
บริษทั อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั 405.00 
บริษทั เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั 172.80 
รวม 874.42 
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14.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในระหว่างปี 

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

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง       
บริษทั นวรัตน์  
   บีเวอร์เรส จ ากดั 49.00 49.00 (7,874) 3,920 (11,794) (3,309) - - 

14.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั (บริษทัย่อย) ท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,478 6,866 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 39,869 60,377 
หน้ีสินหมุนเวียน 90,046 87,475 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - 3,398 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
รายได ้ 14,230 14,387 
ขาดทุน  (24,070) (6,753) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (24,070) (6,753) 

สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (12,748) (614) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 19,773 (5,765) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (7,506) 8,087 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (481) (1,708) 
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15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั ตามท่ี
แสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                                       
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

ถือหุ้นโดยบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั       
บริษทั ไทย ไปป์ไลน์  ขนส่งน ้ามนัโดยระบบ ไทย 55.41 55.41 3,727,676 3,727,676 3,704,913 3,724,944 
  เน็ตเวิร์ค จ ากดั    ขนส่งทางท่อ        

รวม     3,727,676 3,727,676 3,704,913 3,724,944 

15.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ             
เงินปันผลรับจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างปี 
เงินปันผลรับ 
ในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ 
เน็ตเวิร์ค จ ากดั (1,101) 38 (18,930) - - - 

รวม (1,101) 38 (18,930) - - - 
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15.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (การร่วมคา้) ท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,401 240,529 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,398 12,049 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,806,443 2,242,409 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (362,040) (119,585) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (1,875,604) - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (296,528) (1,476) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 2,338,070 2,373,926 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 55.4               55.4 
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 1,295,291 1,315,155 
การตดัรายการระหวา่งกนั - - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 1,295,291 1,315,155 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
รายไดด้อกเบ้ีย 302 1,971 
รายไดอ่ื้น 564 13 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (2,541) (3,179) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (697) (17) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 384 - 
ขาดทุนสุทธิ (1,988) (1,212) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (34,162) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (36,150) (1,212) 
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15.4 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“BIGGAS”) ไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนของบริษทั 
ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงเหลือร้อยละ 57.00 รวมถึงมี
การเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็น
เงินลงทุนในการร่วมคา้ โดย BIGGAS ไดบ้นัทึกมูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,396,000,000 บาท 
จากการขายเงินลงทุนดงักล่าว BIGGAS ไดรั้บช าระเงินบางส่วนและเงินส่วนท่ีเหลือบนัทึกเป็นลูกหน้ีจาก
การขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวน 1,240,000,000 บาท มีก าหนดการรับช าระภายใต้เง่ือนไขบาง
ประการท่ีระบุในสัญญาโดยเง่ือนไขท่ีส าคญัคือ BIGGAS ตอ้งด าเนินการให ้TPN เขา้ลงนามในสัญญากูย้ืม
เพื่อก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 TPN ไดล้งนามในสัญญากูย้มืเพื่อก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน ้ามนั
ทางท่อ มูลค่าสัญญาทั้งส้ิน 7,800,000,000 บาท ซ่ึงการลงนามในสัญญากู้ยืมดังกล่าวเป็นการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาขายเงินลงทุน และ BIGGAS ได้รับช าระเงินลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนแล้ว          
ทั้งจ านวนในวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 

ในระหว่างปี 2563 BIGGAS ได้ด าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัท่ีเปล่ียนประเภทเงินลงทุน เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว โดยการวดั
มูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ และอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

บริษทัฯไดแ้สดงเงินลงทุนในการร่วมคา้ TPN ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนประเภทเงินลงทุน     
ในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ีเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 3,396,176 
หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (3,382,886) 

ค่าความนิยม 13,290 
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มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุได้และหน้ีสินท่ีได้รับมา ณ วนัท่ีเปล่ียนประเภท      
เงินลงทุนใน TPN จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 483 483 
เงินลงทุนชัว่คราว 10,605 10,605 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 57,473 57,473 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 412,781 371,290 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,222,370 73 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,310,909 1,310,909 
     รวมสินทรัพย ์ 7,014,621 1,750,833 

หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (20,137) (20,137) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,290) (6,290) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,052,757) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ (549) (549) 
     รวมหน้ีสิน (1,079,733) (26,976) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 5,934,888 1,723,857 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 57  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทั 3,382,886  
มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ีเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 3,396,176  
ค่าความนิยม 13,290  

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 TPN ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,315,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อ BIGGAS 
ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 331,500,000 บาท และได้ออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,185,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบริษทัในประเทศแห่งหน่ึงในราคาหุ้นละ 100 บาท 
โดยเรียกช าระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 318,500,000 บาท จากการเพิ่มทุนของ TPN ดังกล่าวท าให้ 
BIGGAS มีสัดส่วนการถือหุน้ใน TPN ลดลงจากร้อยละ 57.00 เป็นร้อยละ 55.41 
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16. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน / เงินลงทุนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนคือเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึง
ก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

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

บริษทั พีวี กรีน จ ากดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ ากดั 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000 
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อีโค ่จ ากดั 60,000 60,000 15.00 15.00 9,000 9,000 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     - (9,000) 
        ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     (9,000) - 
รวม     23,598 23,598 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั พีวี กรีน จ ากดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บริษทั ไลทอ์พั ดีไซน์ จ ากดั 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000 
รวม     23,598 23,598 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนมีมูลค่า
เทียบเท่ากบัมูลค่ายติุธรรม 

17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,064,057 3,067,329 187,760 341,086 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 25) 320,153 - 158,004 - 
รวม 2,384,210 3,067,329 345,764 341,086 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

อาคารและ       
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ       
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง  
เคร่ืองใชส้ านกังาน  อุปกรณ์ งานระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า อุปกรณ์โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 838,299 148,908 447,244 1,739,574 96,227 30,171 88,600 9,315 542,452 3,940,790 
ซ้ือเพิ่ม 27,886 51 117 9,418 2,097 828 2,860 - 155,542 198,799 
จ าหน่าย - - - (1,650) (8,120) (119) (14,063) - - (23,952) 
ตดัจ าหน่าย - - - (34,866) - - - - (21,163) (56,029) 
โอนเขา้ (ออก) - (38,946) 152 36,146 48,370 - 10,291 - (56,013) - 
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ (157,552) - - - - (782) (2,493) - (212,114) (372,941) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 708,633 110,013 447,513 1,748,622 138,574 30,098 85,195 9,315 408,704 3,686,667 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - - (316,258) - - (34,982) - - (351,240) 
ซ้ือเพิ่ม 29,859 67 - 8,052 2,343 666 - - 108,133 149,120 
จ าหน่าย - - - (187) (190) (636) (27,509) - - (28,522) 
ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - (73) (73) 

โอนเขา้ (ออก) - - 194,252 226,525 7,603 - - - (428,380) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 738,492 110,080 641,765 1,666,754 148,330 30,128 22,704 9,315 88,384 3,455,952 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 30,366 69,097 260,794 14,792 20,194 46,099 8,955 - 450,297 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,771 17,015 67,479 5,913 3,182 10,281 355 - 111,996 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (570) (1,083) (119) (8,352) - - (10,124) 
โอนเขา้ (ออก) - (5,400) - - 5,400 - - - - - 
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ - - - - - (383) (1,266) - - (1,649) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 32,737 86,112 327,703 25,022 22,874 46,762 9,310 - 550,520 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - - (36,317) - - (13,525) - - (49,842) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,632 21,214 37,866 8,092 2,877 2,399 5 - 78,085 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (84) (189) (636) (18,228) - - (19,137) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 38,369 107,326 329,168 32,925 25,115 17,408 9,315 - 559,626 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 

อาคารและ       
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ       
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองตกแต่ง  
เคร่ืองใชส้ านกังาน  อุปกรณ์ งานระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า อุปกรณ์โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า ก่อสร้าง รวม 

ค่าเผ่ือสินทรัพย์ด้อยค่า           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562                                                  -dl                             - - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838 
เพิ่มข้ึน - - - - 1,760 - 974 - - 2,734 

ลดลง - - - (1,062) - - (1,692) - - (2,754) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                                                  - - 7,425 58,601 1,760 - 1,032 - - 68,818 
เพิ่มข้ึน 128,112 - 56,388 573,568 - 968 9,015 - 4,550 772,601 

ลดลง - - - (12) - - (9,138) - - (9,150) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                                            128,112 - 63,813 632,157 1,760 968 909 - 4,550 832,269 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 708,633 77,276 353,976 1,362,318 111,792 7,224 37,401 5 408,704 3,067,329 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 610,380 71,711 470,626 705,429 113,645 4,045 4,387 - 83,834 2,064,057 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           

2562 (จ านวน 96.3 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  111,996 

2563 (จ านวน 74.6 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  78,085 

    
  



 56  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคารและส่วน

ปรับปรุง 
อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ 
 

เคร่ืองมือและ 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
  

อุปกรณ์ 
 

งานระหว่าง 
 

 ท่ีดิน อาคาร อาคารโรงไฟฟ้า อุปกรณ์โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ส าหรับให้เช่า ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 65,837 35,429 71,735 208,890 4,417 12,849 2,077 9,315 - 410,549 
ซ้ือเพิ่ม 7,093 - - 5,570 10 311 - - - 12,984 
จ าหน่าย - - - - - (119) - - - (119) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 72,930 35,429 71,735 214,460 4,427 13,041 2,077 9,315 - 423,414 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - - (182,797) - - - - - (182,797) 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 176 221 - - 14,284 14,681 
จ าหน่าย - - - - (190) (636) - - - (826) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 72,930 35,429 71,735 31,663 4,413 12,626 2,077 9,315 14,284 254,472 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 18,266 6,547 11,294 3,978 11,514 1,583 8,955 - 62,137 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,444 2,863 14,832 202 611 3 355 - 20,310 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - - - (119) - - - (119) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 19,710 9,410 26,126 4,180 12,006 1,586 9,310 - 82,328 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - - (20,641) - - - - - (20,641) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,244 2,870 1,037 154 541 - 5 - 5,851 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - - - (189) (637) - - - (826) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 20,954 12,280 6,522 4,145 11,910 1,586 9,315 - 66,712 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 72,930 15,719 62,325 188,334 247 1,035 491 5 - 341,086 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 72,930 14,475 59,455 25,141 268 716 491 - 14,284 187,760 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี           
2562 (จ านวน 18.3 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    20,310 

2563 (จ านวน 4.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    5,851 



 57  

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ านวน 773 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมเพื่อให้สินทรัพยด์ังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเน่ืองจากสินทรัพย์
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบักลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีประสบผลขาดทุนและหยดุด าเนินการผลิตไฟฟ้า 

กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ 
มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน 63 ลา้นบาท (2562: 62 ลา้น
บาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 36 ลา้นบาท (2562: 33 ลา้นบาท)) 

18.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการผลิต

และการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 297,187 6,052 303,239 
ซ้ือเพิ่ม - 280 280 
ตดัจ าหน่าย (7,000) - (7,000) 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงประเภท 
   เงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ 

 
- 

 
(141) 

 
(141) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 290,187 6,191 296,378 
ซ้ือเพิ่ม 956 411 1,367 
ตดัจ าหน่าย (290,187) - (290,187) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 956 6,602 7,558 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการผลิต

และการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

รวม 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 27,914 3,491 31,405 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,514 729 10,243 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงประเภท 
   เงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ 

 
- 

 
(68) 

 
(68) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 37,428 4,152 41,580 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,157 515 5,672 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (42,585) - (42,585) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 4,667 4,667 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 252,759 2,039 254,798 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 956 1,935 2,891 

 สิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้มาจากการซ้ือบริษัทย่อยออกให้โดยหน่วยงานราชการ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งและมีระยะเวลาการไดรั้บสิทธิ 25 ปี  

 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนเป็นจ านวน  248 
ลา้นบาท และรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในบญัชีค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมเพื่อให้สินทรัพยด์ังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเน่ืองจากสินทรัพยด์ังกล่าว
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีประสบผลขาดทุนและหยดุด าเนินการผลิตไฟฟ้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,360 
ซ้ือเพิ่ม 88 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,448 
ซ้ือเพิ่ม 50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,498 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,182 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 522 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,704 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 295 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,999 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 744 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 499 

19.    ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
เพื่อทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ธุรกิจสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติ 

ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมเหลว 

 
รวม 

ค่าความนิยม 11,169 558,210 569,379 

 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจาก
การใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการ
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
ส าหรับทั้งสองธุรกิจ 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 

ธุรกิจสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ 

ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมเหลว 

อตัราการเติบโต ร้อยละ 0 ต่อปี ร้อยละ 19 - 52 ต่อปี 
อตัราคิดลดก่อนภาษี ร้อยละ 10 - 11 ต่อปี ร้อยละ 10 - 11 ต่อปี 
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ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตในแต่ละธุรกิจจากผลประกอบการในอดีต ตลาด และคู่แข่ง โดยธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว เป็นธุรกิจท่ีมีคู่แข่งจ านวนนอ้ย และมีการขยายตวัของฐานลูกคา้ในกลุ่ม
ภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มภาคขนส่ง ท าใหอ้ตัราการเติบโตสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากปี 2563 พบวา่ลูกคา้
กลุ่มภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้ นเป็นสองเท่าจากปี 2562 และในปี 2564 กลุ่มบริษัทก็วางแผนเข้าสู่             
ตลาดลูกค้ากลุ่มภาคขนส่ง ส่วนธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสามารถท ารายได้ค่อนข้างคงท่ี เม่ือ
พิจารณารายไดใ้นช่วงปีท่ีผ่าน ๆ มา และเน่ืองจากเป็นสถานีบริการก๊าซจึงยากท่ีจะขยายตวัของฐานลูกคา้
ได ้ฝ่ายบริหารจึงไดว้างแผนรายไดใ้ห้มีจ านวนเทียบเท่ากบัปีก่อน ๆ โดยไม่มีอตัราการเติบโตใด ๆ ตั้งแต่     
ปี 2564 จนถึงปี 2568 และอตัราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR, MOR - 1.375 MOR 27,353 55,320 - - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร       
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.0, 3.5, 3.75, 4.0     

MLR - 2 
4.0, 4.2, 4.35, 4.5             

MLR - 1.25,                    
MLR - 2    219,990 265,000 209,990 265,000 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 3.47, 3.60, MMR, 
MLR - 2, MOR - 3.65 

BR + 0.5 

MMR, MLR - 0.5, 
MLR -2, BR + 0.5 

139,245 368,132 119,072 253,443 
รวม   386,588 688,452 329,062 518,443 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารค ้าประกนัโดยการจดจ าน าบญัชีเงินฝากประจ าของกลุ่มบริษทั และเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากธนาคารค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้ นจากธนาคารจ านวน 117 ล้านบาท และ 954 ล้านบาท (2562: 84 ล้านบาท และ 325 ล้านบาท 
ตามล าดบั) (เฉพาะบริษทัฯ: 40 ลา้นบาท และ 446 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 40 ลา้นบาท และ 112 ลา้น
บาท ตามล าดบั)) 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 428,384 120,951 50,346 25,906 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 217 127,590 243 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,319 49,078 7,236 6,216 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 19,186 15,448 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,191 6,915 6,292 4,753 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 188,623 289,263 40,288 79,197 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 645,517 466,424 250,938 131,763 

22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 218,439 135,000 (340,700) 12,739 

 218,439 135,000 (340,700) 12,739 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 205,700 135,000 (340,700) - 

 205,700 135,000 (340,700) - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัคือ เงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและ
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย (2562: เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
ประกอบไปดว้ยเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัมีระยะเวลา 3-6 เดือน และเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม มีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 - 6.00 ต่อปี) 
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23.     หุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน และ/หรือ  หุ้นกูข้องบริษทัฯ
ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใชช้ าระหน้ีเดิม เพื่อรองรับ
การขยายตวัในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ    
ผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 

 ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ มีผูแ้ทนผูถื้อและ            
ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุน และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ภายในประเทศซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

หุ้นกู ้

 
 

วนัท่ีออก 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
 

อาย ุ

 
 

ครบก าหนด 

ยอดคงเหลือ                 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2562 

 
 

เพิ่มข้ึน 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ              
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 2563 

คร้ังท่ี 2/2561 16 - 18 กรกฎาคม 
2561 

5.4 1 ปี 6 เดือน มกราคม 2563 398,800 - (398,800) - 

คร้ังท่ี 1/2563 9 มกราคม 2563 5.3 1 ปี 3 เดือน เมษายน 2564 - 100,000 - 100,000 
คร้ังท่ี 2/2563 16 มกราคม 2563 5.7 1 ปี 9 เดือน ตุลาคม 2564 - 400,000 - 400,000 
หัก: ตน้ทุนในการท ารายการรอตดัจ่าย (181) (7,269) 4,556 (2,894) 

รวม     398,619   497,106 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (398,619)   (497,106) 

หุ้นกู ้  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   -   - 

24. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืน 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี)      
1 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.30 - 

0.38 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 10 ปี นบั
แต่วนัเบิกรับเงินกู ้

17,390 21,447 - - 

2 5.75 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.35 
ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนั
เบิกรับเงินกู ้

4,800 9,000 - - 

3 MLR-2.025 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.55 
ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 7 ปีนบัแต่        
วนัเบิกรับเงินกู ้

10,935 17,475 10,935 17,475 

4 MLR-0.5 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.62 
ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน     
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

3,397 10,862 - - 
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    (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การช าระคืน 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี)      
5 MLR-1.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 

 เดือนละ 2.98 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา      
7 ปี นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

136,760 172,520 - - 

6 MLR-0.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 1.78 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา      
4 ปี 8 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

- 17,859 - - 

7 MLR-0.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.86 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา    
7 ปี 8 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

35,588 40,731 - - 

8 4.85 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 5.6 
ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัแต่       
วนัเบิกรับเงินกู ้

173,600 240,800 - - 

9 6.25 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 52,415 
บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน นบัแต่
เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

- 1,311 - - 

10 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 1.7 
ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน      
นบัแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

9,200 29,600 - - 

11 THBFIX 6M+4 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.58 
ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน     
นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้

- 18,800 - - 

12 THBFIX 6M+4 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เดือนละ 2.47 
ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี  

- 81,430 - - 

   2 เดือน นบัแต่วนัเบิกรับเงินกู ้     
13 2.00 ช าระคืนเงินตน้ ภายในระยะเวลา 20,000 - 20,000 - 
    24 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกู ้     

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (518) (4,384) - - 
รวม 411,152 657,451 30,935 17,475 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (140,552) (209,644) (6,540) (6,540) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 270,600 447,807 24,395 10,935 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 657,451 17,475 
บวก: กูเ้พิ่ม 20,000 20,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (270,164) (6,540) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,865 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 411,152 30,935 
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 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัค ้าประกนัโดย (ก) การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั 
(ข) การจ าน าเคร่ืองจกัร แผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษทั การจ าน าสิทธิการรับเงินฝาก
ธนาคารของกลุ่มบริษทั (ค) การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 
และ (ง) การค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การไม่ลดทุน                    
จดทะเบียนหรือควบรวมกบันิติบุคคลอ่ืน การไม่จ่ายเงินปันผล การไม่ก่อหน้ีอ่ืน การด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนทุนและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามสัญญา การด ารงเงินในบญัชีเงินฝาก
เพื่อส ารองการช าระหน้ี เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยสามแห่ง (2562: บริษทัย่อยสองแห่ง) ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดั
บางประการท่ีระบุในสัญญาได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยทั้งสามแห่งไดรั้บจดหมายผ่อนปรนการปฏิบัติ   
ตามเง่ือนไขจากธนาคารภายในรอบระยะเวลาบญัชี 

25. สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญา
ระหวา่ง 1 - 22 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร
โรงไฟฟ้า 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์
โรงไฟฟ้า 

เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
เคร่ืองใช้

ส านกังานและ
คอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 284 1,191 31,733 316,258 2,229 867 36,599 389,161 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - 798 798 
ตดัจ าหน่าย - - - - - - (3,369) (3,369) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 284 1,191 31,733 316,258 2,229 867 34,028 386,590 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - 36,317 - - 13,525 49,842 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 13 332 1,638 9,858 810 281 6,913 19,845 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ      
ส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - - - - - - (3,250) (3,250) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 13 332 1,638 46,175 810 281 17,188 66,437 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 284 1,191 31,733 279,941 2,229 867 23,074 339,319 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 271 859 30,095 270,083 1,419 586 16,840 320,153 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

โรงไฟฟ้า 

เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้
ส านกังานและ
คอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 146 182,797 867 1,071 184,881 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 146 182,797 867 1,071 184,881 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 20,641 - - 20,641 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6 5,719 281 230 6,236 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6 26,360 281 230 26,877 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 146 162,156 867 1,071 164,240 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 140 156,437 586 841 158,004 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 289,297 292,391 113,288 139,383 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (39,949) (30,255) (9,817) (14,679) 
หกั: ค่าธรรมเนียมรอตดัจ่าย (2,290) (2,853) (1,175) (1,463) 

รวม 247,058 259,283 102,296 123,241 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (53,111) (50,414) (23,503) (22,543) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด     
     ช าระภายในหน่ึงปี 193,947 208,869 78,793 100,698 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 42.1 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 19,845 6,236 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,702 5,098 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 5,138 2,090 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 2,545 1,948 
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ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน      
63 ลา้นบาท (2562: 27 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า   

26.     ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 18,289 13,331 13,623 9,497 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,069 3,400 1,808 1,776 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 327 275 246 205 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง
กฎหมายแรงงาน - 2,621 - 2,145 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ - (1,338) - - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (9,632) - (8,246) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 13,053 18,289 7,431 13,623 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนขาย 1,436 991 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,960 2,684 2,054 1,981 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4,396 3,675 2,054 1,981 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 12 - 21 ปี (2562: 13 - 22 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 15 ปี (2562: 16 ปี)) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0 5.0 5.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  

          (ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 32.1 0.0 - 32.1 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (2,487) 2,917 (1,778) 2,075 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  3,264 (2,799) 2,335 (2,012) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (3,040) 571 (2,181) 418 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (2,253) 2,663 (1,667) 1,961 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  2,752 (2,361) 2,035 (1,753) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (2,564) 489 (1,901) 369 

27. ทุนเรือนหุ้น 

 ในเดือนมกราคม 2562 มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 323,394,618 หน่วย บริษทัฯ
ได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ านวนรวม  32,339,462 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 
2,175,792,898 บาท เป็น 2,305,123,825 บาท 
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 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 691,337,613.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จด
ทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายรวมจ านวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และ
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
691,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 650,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 755,010,857.10 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จด
ทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย (PSTC-W1) รวมจ านวน 13,267,564 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
755,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 690,010,857.10 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายรวมจ านวน 650,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 690,010,857.10 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,188,120,268.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
4,981,094,116 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมีทุนท่ีออกและช าระแลว้เพิ่มขึ้นเป็น 11,859,747,896 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 1,185,974,790 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัฯเพิ่ม
จาก 2,305,123,825 บาท เป็น 6,055,971,063 บาท เพื่อช าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดใหก้บั BGTH 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,188,120,268.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,185,974,789.60 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้     
จดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีจดัสรรใหแ้ก่
ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ (PSTC-WA) รวมจ านวน 21,454,791 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 
บาท 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,185,974,789.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 4 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 0.40 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลงัการ
เปล่ียนแปลงจ านวนหุน้อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัฯ 
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         เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท 
เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยการรวมหุ้นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท าให้จ านวนหุ้นเดิม
จ านวน 11,859,747,900 หุ้น เปล่ียนเป็นจ านวนหุ้นใหม่จ านวน 2,371,949,580 หุ้น การรวมหุ้นดังกล่าว
เป็นไปตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 การเปล่ียนแปลงของทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 สรุปดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 จ านวนหุ้นสามญั บาท จ านวนหุ้นสามญั บาท 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วนัตน้ปี 11,881,202,687 1,188,120,269 7,563,376,135 756,337,614 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 4 - 5,631,094,116 563,109,411 
ลดทุนจดทะเบียน (21,454,791) (2,145,479) (1,313,267,564) (131,326,756) 
รวมหุ้น (9,487,798,320) - - - 
ณ วนัส้ินปี 2,371,949,580 1,185,974,790 11,881,202,687 1,188,120,269 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้     
ณ วนัตน้ปี 11,859,747,896 1,185,974,790 6,555,259,162 655,525,916 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 4 - 4,981,094,116 498,109,412 
เพ่ิมขึ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญั 
   แสดงสิทธิ - - 

 
323,394,618 

 
32,339,462 

รวมหุ้น (9,487,798,320) - - - 
ณ วนัส้ินปี 2,371,949,580 1,185,974,790 11,859,747,896 1,185,974,790 

28. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

28.1    ใบส าคัญแสดงสิทธิ  PSTC-ESOP 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2557 บริษทัฯได้จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯให้กับ
พนกังานของบริษทัฯจ านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:  50,000,000 หน่วย  
จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:  50,000,000 หุน้  
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ:  5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัท่ีจดัสรร: 15 ธนัวาคม 2557 
วนัหมดอาย:ุ  15 ธนัวาคม 2562 
ราคาจดัสรร:  ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
ราคาการใชสิ้ทธิ:  0.10 บาทต่อหุน้  
อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้ งน้ีอัตราการใช้สิทธิ

สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  
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วิธีการจดัสรร:  บริษทัฯจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจากจ านวนทั้งหมดของโครงการ
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร : พนกังาน ในอตัราร้อยละ 43 : 57 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: การใชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ และทุก 6 เดือน
หลงัครบก าหนดใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ การใช้
สิทธิมีทั้งหมด 7 คร้ัง สรุปไดงัน้ี 

 การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 - เม่ือครบก าหนดระยะ 12 เดือน นบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 
25 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร  

 การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 - เม่ือครบก าหนดระยะ 18 เดือน นบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 
19 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร  

 การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 - เม่ือครบก าหนดระยะ 24 เดือน นบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 
28 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร  

 การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 - เม่ือครบก าหนดระยะ 30 เดือน นบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 
14 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร  

 การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 - เม่ือครบก าหนดระยะ 36 เดือน นบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 
10 ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร  

 การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 - เม่ือครบก าหนดระยะ 42 เดือน นบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 3 
ของจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรร  

 การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 - เม่ือครบก าหนดระยะ 48 เดือน นบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิท่ีไดรั้บ
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิงวดก่อน 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.42 บาท ค านวณโดยใช้แบบจ าลอง
การก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลอง Black-Scholes-Merton ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น          
ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาท ความคาดหวงัอัตราการจ่าย             
เงินปันผลร้อยละ 5 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 2.39 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ PSTC-ESOP และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
บริษทัฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 2.2 ลา้นบาท  
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 ในระหว่างปี 2562 ไม่มีผูใ้ช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-
ESOP ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคงเหลือจ านวน 7,265,075 หน่วย หมดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562 

28.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (PSTC-W1) เพื่อซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:  442,251,470 หน่วย 
จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:  442,251,470 หุน้ 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ: 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีจดัสรร:  29 มกราคม 2559 
วนัหมดอาย:ุ 28 มกราคม 2562 
ราคาจดัสรร:  ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
ราคาการใชสิ้ทธิ:  0.50 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้ งน้ีอัตราการใช้สิทธิ

สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิ:  ก าหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 และสามารถ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 28 มกราคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2562 ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย มีการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 
จ านวน 323,394,618 หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 323,394,618 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัฯไดรั้บ
เงินเพิ่มทุนขา้งตน้จ านวน 161,697,309 บาท บริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือ
วนัท่ี 30 มกราคม 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์           
จดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
คงเหลือจ านวน 13,267,564 หน่วย หมดอายแุลว้ ณ วนัดงักล่าว 

29. ส ารองตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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 บริษทัยอ่ย 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษัทฯท ามาหาได้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวน                               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษัทฯ ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไป                         
จ่ายเงินปันผลได ้

30. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 การจ าแนกรายได้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า 176,371 574,053 176,664 632,825 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 450,481 440,598 48,996 49,379 
ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,067,505 1,865,257 - - 
ธุรกิจก่อสร้าง 941,848 291,817 34,960 40,292 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2,636,205 3,171,725 260,620 722,496 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,048,049 2,076,614 67,770 383,477 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,588,156 1,095,111 192,850 339,019 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2,636,205 3,171,725 260,620 722,496 
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การกระทบยอดระหว่างรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้กบัขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานท่ีเปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุ 38 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,636,205 3,171,725 249,468 622,327 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 319,514 112,205 11,152 100,169 
รวม 2,955,719 3,283,930 260,620 722,496 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหว่างกนั (319,514) (112,205) - - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2,636,205 3,171,725 260,620 722,496 

31. รายได้ทางการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดด้อกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย   

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,984 2,145 21,104 66,945 
รวม 1,984 2,145 21,104 66,945 

32. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 86,978 105,683 60,485 71,485 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 12,447 8,881 6,920 3,360 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินจากสัญญาเช่า 12,702 11,833 5,098 5,973 

รวม 112,127 126,397 72,503 80,818 
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33.    ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ 
   พนกังาน 137,374 145,290 63,503 70,604 
ค่าเส่ือมราคา 103,602 122,239 12,382 20,832 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 7,977 8,974 4,038 3,671 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 1,255,842 2,154,749 238,135 490,884 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ   
   งานระหวา่งท า 59,507 24,073 10,545 40,119 

34. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 20,609 262,884 - 6,904 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด            
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (2,112) (1,497) 1,731 (1,227) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 
   ก าไรขาดทุน 18,497 261,387 1,731 5,677 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัอตัรา
ภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (998,653) 3,393,911 206,714 196,651 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 
ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดนิ้ติบคุคลคูณ

อตัราภาษี (199,731) 316,472 41,343 34,345 
ผลกระทบทางภาษจีากการตดัรายการระหว่างกนั (136,650) (48,942) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ35) (13,417) (15,913)   (5,124) (28,715)   
เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (231,318) - 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 347,778 4,042 187,090 65 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (58) (28,786) - (18) 

  ผลขาดทนุสะสมใชไ้ป (155) - - - 
อื่น ๆ (1,812) - - - 

รวม 332,336 (40,657) (49,352) (28,668) 
ผลขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ชท่ี้คาดว่า                       

จะไม่ไดรั้บประโยชน ์ 22,542 34,514 9,740 - 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 18,497 261,387 1,731 5,677 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
 (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 3,403 2,205 105 515 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 512 904 207 352 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพย ์ 2,282 352 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,434 3,377 1,462 2,700 
ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 88 88 24 24 
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ 
   รับประกนัสินคา้ 1,741 1,685 1,741 1,685 
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่า/สิทธิจากการเช่าตามสัญญา 263 - 6 - 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 446 446 446 446 
รวม 11,169 9,057 3,991 5,722 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชจ้ านวน 517 ลา้นบาท (2562: 324 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงิน
ได้รอการตดับัญชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

35. การส่งเสริมการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานชีวภาพ และพลงังานชีวมวล ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน วนัท่ีไดรั้บสิทธิ 
1966(1)/2554 10 สิงหาคม 2554 
2548(1)/2555 18 ตุลาคม 2555 
1127(1)/2556 31 มกราคม 2556 
1483(1)/2556 2 เมษายน 2556 
1792(1)/2556 6 มิถุนายน 2556 
1519(1)/2557 22 เมษายน 2557 
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356เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน วนัท่ีไดรั้บสิทธิ 
1520(1)/2557 22  เมษายน 2557 

58-2389-1-00-1-0 29 ตุลาคม 2558 
59-1440-1-00-1-0 7 พฤศจิกายน 2559 
59-1442-1-00-1-0 7 พฤศจิกายน 2559 
61-0121-1-001-0 2 กุมภาพนัธ์ 2561 
61-0865-1-00-1-0 23 กรกฎาคม 2561 

 ทั้งน้ี บตัรส่งเสริมดงักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขและสิทธิพิเศษบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และหลงัจากนั้นได้รับลดหย่อนภาษี      
เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 5 ปี และได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี 

 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายในประเทศส าหรับปี 2563 และ 2562 ตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนเป็นจ านวนทั้งส้ิน 450 ลา้นบาท และ 441 ลา้นบาท ตามล าดับ (เฉพาะบริษทัฯ: 49 ลา้นบาท และ        
49 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

36. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี บริษทัฯได้ปรับปรุง
จ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบโดยปรับปรุงจ านวนหุ้น
สามญัท่ีเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 27 โดยถือ
เสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวน    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า  

  



 78  

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามญั                        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น 
      ของบริษทัฯ (1,005,356) 3,128,780 2,371,950 1,640,976 (0.4239) 1.9067 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามญั                        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น 
      ของบริษทัฯ 204,983 190,975 

 
2,371,950 

 
1,640,976 0.0864 0.1164 

 ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิ    
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดหมดอายแุลว้ในระหวา่งปี 

37. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

  

    เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 123,814 0.018 
รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2562  123,814 0.018 
    
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้   
    เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 118,597 0.010 
รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2563  118,597 0.010 

38. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานท่ีท าการจ าหน่ายและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าควบคุมและระบบส ารองไฟฟ้าทุกชนิด 

 - ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เป็นส่วนงานท่ีท าการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล และพลงังานชีวภาพ 

 - ส่วนงานจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  

 - ส่วนงานการก่อสร้างเป็นส่วนงานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง และจดัหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทน คลงัแก๊ส และคลงัน ้ามนั 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด า เนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทับริหารงานดา้นการจดัหาเงินซ่ึงท าให้เกิดค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายไดท้างการ
เงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงาน
ด าเนินงาน 

 การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

ส่วนงานระบบไฟฟ้า

ควบคุมและระบบ

ส ารองไฟฟ้า ส่วนงานการก่อสร้าง 

ส่วนงานจ าหน่าย

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 176,371 941,848 1,067,505 450,481 2,636,205 - 2,636,205 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 11,174 257,292 51,048 - 319,514 (319,514) - 

ดอกเบ้ียรับ 21,104 11 2,814 8,597 32,526 (30,541) 1,985 

ดอกเบ้ียจ่าย (59,932) - (21,081) (48,005) (129,018) 29,338 (99,680) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จ าหน่าย (2,759) (83) (21,902) (73,009) (97,753) (5,849) (103,602) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (1,777) (4,245) (13,165) (978) (20,165) 1,668 (18,497) 

        

ก าไรของส่วนงาน 179,023 72,588 (5,672) (997,164) (751,225) (265,926) (1,017,151) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ส่วนงานระบบไฟฟ้า

ควบคุมและระบบ

ส ารองไฟฟ้า ส่วนงานการก่อสร้าง 

ส่วนงานจ าหน่าย

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ส่วนงานผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 574,053  291,817  1,865,257  440,598 3,171,725 - 3,171,725 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน  59,803  44,516  7,886  -    112,205 (112,205) - 

ดอกเบ้ียรับ  66,945  -     7,813  7,141 81,899 (79,754) 2,145 

ดอกเบ้ียจ่าย (71,740)  -     (45,508)  (76,580) (193,828) 76,312 (117,516) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จ าหน่าย (27,916)  -     (22,249) (64,965) (115,130) (7,109) (122,239) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (5,677)  -     (253,362)  (1,189) (260,228) (1,160) (261,388) 

        

ก าไรของส่วนงาน 164,684  45,409  1,098,724  (45,846) 1,262,971 1,869,553 3,132,524 

 สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ส่วนงานระบบ

ไฟฟ้าควบคุมและ
ระบบส ารอง

ไฟฟ้า 
ส่วนงานการ
ก่อสร้าง 

ส่วนงานจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม 

ส่วนงานผลิต
ไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 8,805,396 386,271 3,539,960 3,042,091 15,773,718 (7,573,983) 8,199,735 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ส่วนงานระบบ

ไฟฟ้าควบคุมและ
ระบบส ารอง

ไฟฟ้า 
ส่วนงานการ
ก่อสร้าง 

ส่วนงานจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม 

ส่วนงานผลิต
ไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 8,817,495 563,885 3,937,636 3,191,309 16,510,325 (6,273,776) 10,236,549 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน       
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 737 ลา้นบาทและ 
450 ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตามล าดับ            
(2562: กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 441 ลา้นบาท ซ่ึงมาจาก
ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน) 

39. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยพาณิชยม์าสเตอร์ ฟันด์ ซ่ึง
เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ
และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจ านวน 0.6 ลา้นบาท (2562: 2.8 ลา้นบาท)  
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40. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

40.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 377 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั      
การก่อสร้างและซ้ืออาคาร 

40.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายไฟฟ้า 

 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. ) ตาม
จ านวนและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีวนัท่ีลงนามใน
สัญญาเเละต่อสัญญาโดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้า
ดงักล่าวมีดงัน้ี 

โรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 

                                  
วนัที่ท าสัญญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

1 22 ตุลาคม 2551 จงัหวดับุรีรัมย ์ 950 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2555 

2 28 ตุลาคม 2552 จงัหวดัอุดรธานี 998 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2554 

3 28 ตุลาคม 2552 จงัหวดัอุดรธานี 998 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 2554 

4 10 มีนาคม 2553  จงัหวดับุรีรัมย ์ 8,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2558 

5 23 มีนาคม 2555 จงัหวดัสุพรรณบุรี 4,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2557 

6 17 สิงหาคม 2555 จงัหวดัสุพรรณบุรี 2,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 20 ตุลาคม 2558 

7 29 พฤศจิกายน 2556 จงัหวดัสุพรรณบุรี 980 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม 2557 

8 16 ธนัวาคม 2556 จงัหวดัสมุทรสงคราม 988 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 

9 17 ธนัวาคม 2556 จงัหวดันนทบุรี 980 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัที่ 10 ตุลาคม 2557 

10 14 มกราคม 2558 จงัหวดันครศรีธรรมราช 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

11 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัสุโขทยั 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

12 6 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัชยันาท 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

13 10 กรกฎาคม 2558 จงัหวดัอุดรธานี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 



 82  

โรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 

                                  
วนัที่ท าสัญญา ท่ีตั้งโครงการ ก าลงัการผลิต วนัท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

14 4 สิงหาคม 2558 จงัหวดัเพชรบุรี 1,000 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2558 

15 11 กนัยายน 2558 จงัหวดัชลบุรี 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

16 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัก าแพงเพชร 990 กิโลวตัต ์ ยงัไม่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

17 2 ตุลาคม 2558 จงัหวดัสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

18 22 สิงหาคม 2559 จงัหวดัสระแกว้ 4,999 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2560 

19 22 สิงหาคม 2559 จงัหวดัสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวตัต ์ เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้
เม่ือวนัที่ 12 มกราคม 2560 

40.3   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการและอ่ืน ๆ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการและภาระผูกพนัอ่ืน
ดงัต่อไปน้ี 

 ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการและท่ีปรึกษามีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 23.8 14.5 8.7 5.1 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41.0 37.0 19.5 17.5 
เกิน 5 ปี 147.9 157.2 70.0 74.4 

 ข) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และการบริการ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญา
ไวแ้ลว้เป็นจ านวน 613 ลา้นบาท (2562: 1,137 ลา้นบาท) 
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40.4   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระจากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากดั 500 500 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั 23,500 23,500 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั 11,475 11,475 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี4 จ ากดั 30,000 30,000 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี7 จ ากดั 7,425 7,425 
บริษทั พีเอสที เอนเนอร์ย ี8 จ ากดั 14,925 14,925 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี1 จ ากดั - 75 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี2 จ ากดั - 75 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี3 จ ากดั 75 75 
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ย ี5 จ ากดั - 55 
บริษทั บ๊ิก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 750 925 
บริษทั เกรฮาวด ์อินเตอร์ เทรด จ ากดั 6,750 - 
รวม 95,400 89,030 

40.5 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ในวงเงิน 1,714 ลา้นบาท และ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 1,440 ลา้นบาท) 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั
เพื่อค ้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ านวนเงินรวม 309 ล้านบาท และ  0.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2562: 496 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 128 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(2562: 230 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ        
กลุ่มบริษทั  
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41. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน     
    

 เงินลงทุนในตราสารทุน - 326 - 326 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 325 - 325 

42. เคร่ืองมือทางการเงิน 

42 .1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม และเงินฝากกบัธนาคาร โดย
จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน  
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ลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาอย่างสม ่าเสมอ และการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัเป็นการให้
สินเช่ือแบบไม่กระจุกตัวสูง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ านวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 
ประเภทของลูกคา้และความน่าเช่ือถือของลูกคา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการถือครองสินทรัพยค์  ้าประกนั      
การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วง
น ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ี
รายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกว่าหน่ึงปี และ
กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การด าเนินการตามกฎหมายกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว  

เงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารโดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะ
ถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กบัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของ
การกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีค่อนขา้งต ่าเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหว่าง
ประเทศ  

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการจดัหาเงินกูย้ืมท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตรา
ดอกเบ้ียผนัแปรในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 125 - - 24 149 0.13 - 0.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 775 775 - 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16 - - - 16 3.00 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - 199 199 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 109 - - 109 0.20 - 1.20 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 24 24 - 

 141 109 - 1,022 1,272  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 213 - 174 - 387 2.00 - 5.88 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 646 646 - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12 - - - 12 4.25 - 5.00 

หุ้นกู ้ 497 - - - 497 5.30 - 5.70 
เงินกูย้ืมระยะยาว 71 127 213 - 411 2.00 - 5.75 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 53 194 - - 247 2.50 - 5.75 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - - 136 136 - 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - 3 3 - 

 846 321 387 785 2,339  

 

  



 87  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 11 12 0.13 - 0.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 661 661 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 - - - 2 4.25 - 5.00 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 54 - - 54 0.20 - 1.20 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 24 24 - 

 3 54 - 696 753  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 189 - 140 - 329 2.60 - 4.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 250 250 - 
หุ้นกู ้ 497 - - - 497 5.30 - 5.70 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 216 - - - 216 0.90 - 5.00 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 20 11 - 31 2.00 - 4.10 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 79 - - 102 4.00 -4.75 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - 2 2 - 

 925 99 151 252 1,427  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88 - - 58 146 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 516 516 - 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - 1,240 1,240 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 16 - - 17 7.50 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - 279 279 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 89 - - 89 0.65 - 1.25 

 89 105 - 2,093 2,287  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 480 - 208 - 688 3.13 - 6.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 466 466 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 218 - - - 218 5.00 - 6.00 
หุ้นกู ้ 399 - - - 399 5.40 
เงินกูย้ืมระยะยาว 72 178 407 - 657 3.40 - 6.25 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 50 209 - - 259 4.00 - 9.07 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - - 356 356 - 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - 5 5 - 

 1,219 387 615 827 3,048  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 32 33 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 446 446 - 
เงินปันผลคา้งรับ - - - 113 113 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 891 - - - 891 5.00 - 7.50 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - 281 281 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 40 - - 40 0.13 - 0.90 

 892 40 - 872 1,804  



 89  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 365 - 153 - 518 3.13 - 6.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 132 132 - 
หุ้นกู ้ 399 - - - 399 5.40 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126 - - - 126 0.90 - 5.00 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 206 - - - 206 5.00 - 6.00 
เงินกูย้ืมระยะยาว - - 17 - 17 4.63 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 100 - - 123 4.75 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - 4 4 - 

 1,119 100 170 136 1,525  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัโดยส่วนใหญ่มีการ
เปล่ียนแปลงบ่อยและหมุนเวียนภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อก าไรก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบ้ียในระยะเวลาหน่ึงปีข้างหน้าท่ีอาจกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 กลุ่มบริษทัมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการจดัท ารายงานประมาณการ
กระแสเงินสดเขา้และออก และมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย ซ่ึงไดแ้ก่ วงเงิน
เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ธนาคารท่ีได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอกับหน้ีสินท่ี                           
ครบก าหนดช าระภายใน 12 เดือน  

 รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี       
31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั รวมถึงภาระ
ดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจาก
ธนาคาร 27,669 362,804 - - 390,473 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 645,517 - - 645,517 
หุ้นกู ้ - 516,534 - - 516,534 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 63,900 187,395 38,002 289,297 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 155,900 284,183 - 440,083 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 12,739 - - 12,739 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 27,669 1,757,394 471,578 38,002 2,294,643 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน     
จากธนาคาร - 332,430 - - 332,430 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 249,069 - - 249,069 
หุ้นกู ้ - 516,534 - - 516,534 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 27,874 85,264 150 113,288 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 6,865 24,456 - 31,321 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน 242,435 - - - 242,435 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 242,435 1,132,772 109,720 150 1,485,077 

42.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากธนาคารแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ี แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีไดรั้บ
การยอมรับโดยทัว่ไป ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

จ) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน 
ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

43. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                 
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.4:1 (2562: 0.5:1) และเฉพาะบริษทัฯ             
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2562: 0.2:1)  

44.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติขายเงินลงทุน           
ในบริษทั นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด (สัดส่วนร้อยละ  11) ให้แก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันเป็นจ านวนเงิน 
55,000 บาท และบริษทัฯไดรั้บช าระแลว้ทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 

45. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี                   
25 กุมภาพนัธ์ 2564 




