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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
และบริษทัยอ่ย และงบเฉพาะของ บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือ
วา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน ขา้พเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 

ความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 277.87 
ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดยอา้งอิงอตัราส่วนของตน้ทุนการบริการรับเหมา
และติดตั้งท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเทียบกบัประมาณการตน้ทุนการบริการรับเหมาและติดตั้งทั้งส้ิน 
การรับรู้รายไดโ้ดยอา้งอิงจากสัดส่วนงานท่ีท าเสร็จดงักล่าว ท าให้ก าไรหรือขาดทุนจากการท าสัญญาบริการรับเหมาและ
ติดตั้งเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัในการตรวจสอบเพราะเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์การจดัท างบประมาณตน้ทุนท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้งส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดสุ่้มเลือกสญัญาบริการรับเหมาและติดตั้งท่ีมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั โดย  

- ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของตน้ทุนของทั้งโครงการกบัหลกัฐานจากภายนอกและ
หลกัฐานจากภายในท่ีน่าเช่ือถือ  

- ตรวจสอบตน้ทุนจริงกบัเอกสารประกอบการซ้ือ 

- ทดสอบการค านวณอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ 

- เปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัการค านวณจากฝ่ายวิศวกรของบริษทั 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้สังเกตการณ์ การส ารวจอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จร่วมกบัวิศวกร ส าหรับงานรับเหมาและ
ติดตั้งบางโครงการท่ีส าคญัท่ีเลือกตรวจสอบ 

ค่าเผ่ือมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของค่าเผื่อมูลค่าลดลงสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 จ านวนเงิน 16.88 ลา้นบาท ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงคงเหลือดงักล่าวประมาณการมาจากอตัราร้อยละของ
ช่วงอายุของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงก าหนดจากประสบการณ์ในอดีตของฝ่ายบริหาร และค ารับรองอายผุลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิต 
ความเหมาะสมของค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงคงเหลือข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหารเป็นส าคญั 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมภายในเก่ียวกบัการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงคงเหลือ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของรายงานอายสิุนคา้คงเหลือท่ีใชใ้นการค านวณค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงคงเหลือในแต่ละช่วงอายแุยกกลุ่ม
ประเภทของสินค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือโดย
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือในอดีตท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละช่วงอาย ุและตรวจสอบค ารับรอง
อายผุลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตรายส าคญั 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจ
ซ้ือขายและติดตั้งแผงโซล่าเซลลข์นาด 5.00 กิโลวตัตถึ์ง 10.00 กิโลวตัต ์โดยบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย และมี
รายไดจ้ากการขายและให้บริการจากรายการดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 190.46 ลา้นบาท และ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มียอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีเกินก าหนดช าระ 20 วนั และ 138 วนั จ านวน 100.43 ลา้นบาท และ 72.35 
ลา้นบาท ตามล าดบั  ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงาน
ประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง
ขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
คือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
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ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม ่

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 

 

(นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 217,415,150.09     38,297,674.59       213,711,954.60     34,544,995.49       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 8, 6 407,895,712.36     213,998,375.80     407,895,655.84     213,998,348.74     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 9.1 123,253,943.84     34,969,310.15       123,253,943.84     34,969,310.15       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 89,580,950.70       93,674,711.13       89,580,950.70       93,674,711.13       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 11 -                        375,685,440.06     -                        375,685,440.06     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 838,145,756.99     756,625,511.73     834,442,504.98     752,872,805.57     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวยีน - สุทธิ 8 8,807,605.13        -                        8,807,605.13        -                        
เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร -                        298,500.00           -                        298,500.00           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 7,209,278.88        5,098,931.18        7,209,278.88        5,098,931.18        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                        -                        3,624,993.75        3,624,993.75        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13, 16 389,095,312.30     405,748,899.41     389,095,312.30     405,748,899.41     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 6,570,664.36        7,164,692.87        6,570,664.36        7,164,692.87        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 15 16,354,476.17       17,423,216.52       16,354,476.17       17,423,216.52       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,064,433.40        588,141.72           3,064,433.40        588,141.72           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 431,101,770.24     436,322,381.70     434,726,763.99     439,947,375.45     
รวมสินทรัพย์ 1,269,247,527.23  1,192,947,893.43  1,269,169,268.97  1,192,820,181.02  

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

          ..…………………………………                           ..…………………………………

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
         กรรมการ                                                                กรรมการ
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 16 7,956,125.41        24,265,771.81       7,956,125.41        24,265,771.81       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6, 17 149,607,530.62     94,396,251.75       149,557,530.62     94,346,251.75       
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 9.2 55,485,753.02       44,416,239.88       55,485,753.02       44,416,239.88       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 1,847,688.38        2,616,048.93        1,847,688.38        2,616,048.93        

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 14,932,082.24       12,697,406.51       14,932,082.24       12,697,406.51       
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 2,908,706.14        4,681,516.53        2,908,706.14        4,681,516.53        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 232,737,885.81     183,073,235.41     232,687,885.81     183,023,235.41     
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 18 7,645,876.73        9,111,612.84        7,645,876.73        9,111,612.84        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 25,609,284.00       27,861,639.00       25,609,284.00       27,861,639.00       
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,091,326.20        2,022,679.54        1,091,326.20        2,022,679.54        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34,346,486.93       38,995,931.38       34,346,486.93       38,995,931.38       
รวมหนี้สิน 267,084,372.74     222,069,166.79     267,034,372.74     222,019,166.79     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั  1,479,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
( ปี 2562 : หุน้สามญั  1,255,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 20 739,500,000.00     627,500,000.00     739,500,000.00     627,500,000.00     

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
หุน้สามญั  900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 469,628,844.14     469,628,844.14     469,628,844.14     469,628,844.14     
เงินรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 22,400,000.00       -                        22,400,000.00       -                        
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 34,384,618.31       34,105,889.45       34,384,618.31       34,105,889.45       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 25,627,061.34       17,020,150.49       25,721,433.78       17,066,280.64       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,002,040,523.79  970,754,884.08     1,002,134,896.23  970,801,014.23     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 122,630.70           123,842.56           -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,002,163,154.49  970,878,726.64     1,002,134,896.23  970,801,014.23     
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,269,247,527.23  1,192,947,893.43  1,269,169,268.97  1,192,820,181.02  

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

          ..…………………………………                           ..…………………………………
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บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
4, 6, 25, 26

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 633,505,774.94  284,192,266.14   633,505,774.94     284,192,266.14     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 277,874,082.45  244,664,301.29   277,874,082.45     244,664,301.29     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 31,692,764.65    42,655,930.46     31,692,764.65       42,655,930.46       
รายไดอ่ื้น 6,426,277.07      12,884,564.54     6,423,331.22         12,909,549.13       

รวมรายได้ 949,498,899.11  584,397,062.43   949,495,953.26     584,422,047.02     
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 555,455,029.15  237,611,897.73   555,455,029.15     237,611,897.73     
ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 255,523,096.78  185,211,141.62   255,523,096.78     185,211,141.62     
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 22,070,867.23    35,051,019.48     22,070,867.23       35,051,019.48       
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 37,262,894.09    49,626,301.08     37,262,894.09       49,626,301.08       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 71,755,074.28    86,577,362.89     71,702,674.28       86,464,603.67       
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (1,354,564.84)     1,427,085.40       (1,354,564.84)        1,427,085.40         

รวมค่าใช้จ่าย 940,712,396.69  595,504,808.20   940,659,996.69     595,392,048.98     
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 8,786,502.42      (11,107,745.77)   8,835,956.57         (10,970,001.96)      
ตน้ทุนทางการเงิน (1,326,042.44)     (875,342.59)        (1,326,042.44)        (875,342.59)           
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 7,460,459.98      (11,983,088.36)   7,509,914.13         (11,845,344.55)      
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 15 (1,935,336.93)     2,134,386.50       (1,935,336.93)        2,134,386.50         
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 5,525,123.05      (9,848,701.86)     5,574,577.20         (9,710,958.05)        
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,359,304.80      -                      3,359,304.80         -                         
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 8,884,427.85      (9,848,701.86)     8,933,882.00         (9,710,958.05)        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 5,526,334.91      (9,807,818.09)     5,574,577.20         (9,710,958.05)        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,211.86)            (40,883.77)          -                         -                         

5,525,123.05      (9,848,701.86)     5,574,577.20         (9,710,958.05)        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 8,885,639.71      (9,807,818.09)     8,933,882.00         (9,710,958.05)        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,211.86)            (40,883.77)          -                         -                         

8,884,427.85      (9,848,701.86)     8,933,882.00         (9,710,958.05)        

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 22
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.0061                (0.0109)               0.0062                   (0.0108)                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 900,000,000.00  900,000,000.00   900,000,000.00     900,000,000.00     

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 22
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.0060                (0.0109)               0.0060                   (0.0108)                  

จาํนวนหุน้สามญัปรับลด (หุน้) 923,940,458.47  900,000,000.00   923,940,458.47     900,000,000.00     

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรเบด็เสร็จอื่น

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน เงินรับจากการจาํหน่าย จดัสรรแลว้ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2562 450,000,000.00       469,628,844.14       -                         34,105,889.45         37,627,113.97         -                              991,361,847.56       833,856.07              992,195,703.63       
เงินปันผลจ่าย 24 -                          -                          -                         -                          (10,799,145.39)        -                              (10,799,145.39)        -                          (10,799,145.39)        
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 2 -                          -                          -                         -                          -                          -                              -                          125,006.25              125,006.25              
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                         -                          (9,807,818.09)          -                              (9,807,818.09)          (40,883.77)               (9,848,701.86)          
การคืนทุนใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ
  ควบคุมของบริษทัยอ่ยเนื่องจากชาํระบญัชี -                          -                          -                         -                          -                          -                              -                          (794,135.99)             (794,135.99)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 450,000,000.00       469,628,844.14       -                         34,105,889.45         17,020,150.49         -                              970,754,884.08       123,842.56              970,878,726.64       
เงินรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 -                          -                          22,400,000.00        -                          -                          -                              22,400,000.00         -                          22,400,000.00         
สาํรองตามกฎหมาย 23 -                          -                          -                         278,728.86              (278,728.86)             -                              -                          -                          -                          
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                         -                          5,526,334.91           3,359,304.80              8,885,639.71           (1,211.86)                 8,884,427.85           
โอนกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                          -                          -                         -                          3,359,304.80           (3,359,304.80)             -                          -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 450,000,000.00       469,628,844.14       22,400,000.00        34,384,618.31         25,627,061.34         -                              1,002,040,523.79     122,630.70              1,002,163,154.49     

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
กาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

          ..…………………………………                           ..…………………………………
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บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรเบด็เสร็จอื่น

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน เงินรับจากการจาํหน่าย จดัสรรแลว้
หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2562 450,000,000.00          469,628,844.14          -                              34,105,889.45            37,576,384.08            -                              991,311,117.67          
เงินปันผลจ่าย 24 -                              -                              -                              -                              (10,799,145.39)           -                              (10,799,145.39)           
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (9,710,958.05)             -                              (9,710,958.05)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 450,000,000.00          469,628,844.14          -                              34,105,889.45            17,066,280.64            -                              970,801,014.23          
เงินรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 -                              -                              22,400,000.00            -                              -                              -                              22,400,000.00            
สาํรองตามกฎหมาย 23 -                              -                              -                              278,728.86                 (278,728.86)                -                              -                              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              5,574,577.20              3,359,304.80              8,933,882.00              
โอนกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                              -                              -                              -                              3,359,304.80              (3,359,304.80)             -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 450,000,000.00          469,628,844.14          22,400,000.00            34,384,618.31            25,721,433.78            -                              1,002,134,896.23       

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
กาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

          ..…………………………………                           ..…………………………………
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บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 5,525,123.05          (9,848,701.86)         5,574,577.20          (9,710,958.05)         
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,899,307.22        14,660,865.16        23,899,307.22        14,660,865.16        
(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (78,860.09)              2,441,270.10          (78,860.09)              2,441,270.10          
ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,490,503.84          2,415,358.94          2,490,503.84          2,415,358.94          
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          8,797.97                 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 2,492,221.20          157,370.77             2,492,221.20          157,370.77             
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (416,950.95)            (276,465.01)            (416,950.95)            (276,465.01)            
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                          (565,022.15)            -                          (565,022.15)            
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาซ้ือขายอนุพนัธ์ 409,775.33             522,990.98             409,775.33             522,990.98             
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (51,217.14)              2,340.76                 (51,217.14)              2,340.76                 
ดอกเบ้ียรับ (3,144,063.75)         (5,082,782.72)         (3,141,117.90)         (5,080,076.56)         
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,326,042.44          875,342.59             1,326,042.44          875,342.59             
(กลบัรายการ)ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 4,238,467.34          (662,643.59)            4,238,467.34          (662,643.59)            
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินอ่ืน (1,772,810.39)         (6,168,694.83)         (1,772,810.39)         (6,168,694.83)         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,870,587.00          4,030,352.00          4,870,587.00          4,030,352.00          
(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,935,336.93          (2,134,386.50)         1,935,336.93          (2,134,386.50)         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 41,723,462.03        367,194.64             41,775,862.03        516,442.58             

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (204,133,802.37)     130,439,003.20      (204,133,772.91)     130,423,699.63      
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา (88,284,633.69)       38,852,706.89        (88,284,633.69)       38,852,706.89        
สินคา้คงเหลือ 1,603,256.59          (2,724,126.98)         1,603,256.59          (2,724,126.98)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,476,291.68)         1,305,890.05          (2,476,291.68)         1,305,890.05          

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 55,526,392.43        (134,793,944.42)     55,526,392.43        (134,699,701.12)     
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 11,069,513.14        28,199,646.08        11,069,513.14        28,199,646.08        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (2,003,791.41)         (2,600,049.20)         (2,003,791.41)         (2,600,049.20)         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (931,353.34)            1,458,685.50          (931,353.34)            1,443,685.50          

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (187,907,248.30)     60,505,005.76        (187,854,818.84)     60,718,193.43        
จ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,923,811.00)         -                          (2,923,811.00)         -                          
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,326,042.44)         (875,342.59)            (1,326,042.44)         (875,342.59)            
จ่ายภาษีเงินได้ (3,816,770.48)         (10,675,784.55)       (3,816,770.48)         (10,675,757.49)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (195,973,872.22)     48,953,878.62        (195,921,442.76)     49,167,093.35        

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
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บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบ้ียรับ 4,176,506.52          5,486,515.27          4,173,560.67          5,483,809.11          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 491,102,391.01      288,450,000.00      491,102,391.01      288,450,000.00      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (115,000,000.00)     (276,254,665.99)     (115,000,000.00)     (276,254,665.99)     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 60,000,000.00        -                          60,000,000.00        -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (60,000,000.00)       -                          (60,000,000.00)       -                          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (3,624,993.75)         
เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร -                          (298,500.00)            -                          (298,500.00)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,210,280.37          891,208.96             3,210,280.37          891,208.96             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (9,952,377.79)         (64,211,334.20)       (9,952,377.79)         (64,211,334.20)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,330,694.80)         (7,779,541.73)         (1,330,694.80)         (7,779,541.73)         
เงินสดของบริษทัยอ่ยลดลงจากการเลิกกิจการ -                          (1,197,158.73)         -                          -                          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 372,206,105.31      (54,913,476.42)       372,203,159.46      (57,344,017.60)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (16,238,160.93)       (215,129.14)            (16,238,160.93)       (215,129.14)            
จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่า (3,276,596.66)         (2,378,079.02)         (3,276,596.66)         (2,378,079.02)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22,400,000.00        -                          22,400,000.00        -                          
เงินปันผลจ่าย -                          (10,799,145.39)       -                          (10,799,145.39)       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                          (669,129.74)            -                          -                          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,885,242.41          (14,061,483.29)       2,885,242.41          (13,392,353.55)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 179,117,475.50      (20,021,081.09)       179,166,959.11      (21,569,277.80)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 38,297,674.59        58,318,755.68        34,544,995.49        56,114,273.29        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 217,415,150.09      38,297,674.59        213,711,954.60      34,544,995.49        

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญา 1,042,500.00          10,446,300.00        1,042,500.00          10,446,300.00        
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (269,879.33)            553,734.35             (269,879.33)            553,734.35             
สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการโอนเงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 298,500.00             9,200,000.00          298,500.00             9,200,000.00          
สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการรับโอนจากสินคา้คงเหลือ -                          1,502,624.85          -                          1,502,624.85          
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                          2,256,922.63          -                          2,256,922.63          

       ..…………………………………                           ..…………………………………   
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

ระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         12



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และเป็นบริษทัฯ จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 230/7 ถนนเทศบาล
รังรักษเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจ
หลกัในการจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและ 
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้  าข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลง
วนัท่ี26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี 2543 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดังกล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่
คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย  

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยั
ต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก
แหล่งอื่นและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลที่เกิดข้ึน
จริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที ่ใช ใ้นการจดัท างบก ารเงินจะไดร้ ับการทบทวนอยา่งสม ่ า เสมอ  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และอาจส่งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  อตัราร้อยละ 

บริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ ของการถือหุน้ 

บริษทั ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ย ีจ ากดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ซีพีที ลิสซ่ิง จ ากดั) 

ลงทุนและประกอบกิจการผลิตพลงังานท่ี
มีอยูใ่นธรรมชาติทุกประเภทเพ่ือจ าหน่าย  

99.99 

บริษทั ซีพีที-อีอีอี จอยท ์เวนเจอร์ จ ากดั ให้บริการรับเหมาออกแบบ  และติดตั้ ง
ระบบไฟฟ้า 

94.99 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จ  ากดั (เดิม
ช่ือ บริษทั ซีพีที ลิสซ่ิง จ ากดั) จ านวน 999,997 หุ้น ในราคา 1.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้5 บาท) 
รวมเป็นเงินลงทุนจ านวน 1.25 ลา้นบาท ท าให้บริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บริษทั ซีพีที-อีอีอี จอยท ์เวนเจอร์ จ ากดั จ านวน 
1,899,998 หุ้น ในราคา 1.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้5 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจ านวน 2.37 ลา้นบาท  
ท าใหบ้ริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 94.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว 

ข) บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกันท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้ 

จ) บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2563) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า ซ่ึงสรุปการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั และผลกระทบไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จ 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 ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น
มีมูลค่าต ่า 
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การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ผลกระทบต่องบการเงิน 

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็น
รายการปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้ปี (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น 
การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะ
การเงินรวม  และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 375,685,440.06 (375,685,440.06) - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน-สุทธิ - 375,685,440.06 375,685,440.06 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สญัญาเช่า (ปรับปรุง 2563) ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงโดยเพ่ิมแนวทางผอ่นปรนในทางปฏิบติั 2 เร่ือง ดงัน้ี 
1) กรณีที่ไดร้ับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ทั้งน้ี ผูเ้ช่าอาจเลือกไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

2) กรณีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
 กรรมการ  กรรมการ 17 

ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีรอบระยะเวลา
รายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 
-    เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified Approach) 
-    เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
-  เลือกท่ีจะพิจารณาเก่ียวกบัการยินยอมให้ลดค่าเช่าเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ในดา้นผูเ้ช่าโดยเป็นการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเช่ือว่าภายหลังส้ินสุดมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว ผลกระทบข้างต้นจะไม่มี
สาระส าคญัต่องบการเงิน 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่
ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับ
สินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายไดจ้ากการซ่อมแซมและการใหบ้ริการทัว่ไปจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยจะถือเป็นรายไดต้ามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จเม่ือ
วดัผลของงานท่ีท าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือซ่ึงค านวณตามอตัราส่วนของตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงของงานท่ีท าเสร็จ
จนถึงวนัส้ินปีกับการประมาณการตน้ทุนงานทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณา
ร่วมกบัผลส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกรของบริษทัฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กิจการจะรับรู้รายไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ี
จะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู้ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน 
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ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 

ค่าปรับตามสัญญาท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าปรับนั้นเกิดข้ึน 

จ านวนเงินรายไดค้่าก่อสร้างอาจลดลงเน่ืองจากค่าปรับท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้ซ่ึงเป็นความผิดของกิจการผูร้ับ
งานก่อสร้างท่ีไม่สามารถปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามสัญญา ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา แสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน เงินค่างวดท่ีเรียกช าระตามสัญญาแต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขท่ีจะรับรู้เป็นรายได ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ี
เกิดจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากว่า ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือวตัถุดิบนั้น ตน้ทุน
ของสินคา้ส าเร็จรูป งานระหว่างท า และสินคา้ระหว่างติดตั้ง ประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้าย
ทางตรงอ่ืนและค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามมาตรฐานปกติ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่มูลคา่สินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที่แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื ่อ 
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือม
ราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 

 อายุการให้ประโยชน์ 
ประเภท  (จ านวนปี) 

อาคาร 5, 20, 50 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 
เคร่ืองจกัร 12 
อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 
ยานพาหนะ 5, 7 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนและไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างสินทรัพยใ์ห้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพยใ์ห้อยูใ่นสภาพพร้อม
ท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคไ์ดบ้นัทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์
หักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้ นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่
ของสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะ
สั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) 
กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการ
จ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ย
สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญา
เช่าหรืออายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
สั้นกวา่ ดงัน้ี 
 อายุการให้ประโยชน์  

(จ านวนปี) 

ยานพาหนะ  5, 7 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะ
จ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของ
สัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ 
วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได้ ทั้ งน้ีอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี 
มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าต า่ 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
เงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ี
เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่า
คงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายสุัญญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึง
อตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน กลุ่มบริษทับันทึกจ านวนเงินท่ีได้รับตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่า
ด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าสิทธิรอตดับญัชีแสดงในราคาทุนหลงัหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่าย 
ตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาการใชสิ้ทธิ 5 ปี 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช ้สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
ภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้
แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้า
จากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก าหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุน
โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทักองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบ
เขา้กองทุนจากทั้งพนกังานและกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตาม
โครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุาร
ท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการท างาน
ให้กบักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็น
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อตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไร
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวจะส่งผลให้ตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ี
จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากกต่็อเม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืนอยา่งแน่นอน 

ส่วนงานด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปัน
ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ี
เป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะ
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้ งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อค้า  
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม
หักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสิน
ทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณ
มูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย 
ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุด
ลง หรือได้มีการโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้ น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอน
หรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิก
ภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็น
หน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ี
มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญัจะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของ
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลกูหนีก้ารค้าและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและพิจารณาถึงฐานะ
การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนัตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนั
ผวนของอตัราอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 
กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสิน
ทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ี 
วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี
ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
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ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจ า 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่
ดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหวา่งปี 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ดว้ย
ผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
หุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้
การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

ในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือ
เป็นภาระท่ีแยกจากกนัหรือไม่ กล่าวคือ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเม่ือ
สินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุไดว้่าแยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากสินคา้หรือบริการนั้น 

การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและ
รายละเอียดของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี กิจการจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะท่ีกิจการปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของกิจการก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 

- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์กิจการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจการมีสิทธิ
ในการรับช าระส าหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 
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ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 

ในการค านวณรายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการวดัระดบัความกา้วหน้า
ของงานเพื่อให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกิจการตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน  

ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัประมาณการตน้ทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและน ามา
ค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการจน
เสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ กลุ่มบริษทั
จะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสม ่าเสมอและทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการ
ตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการ 

กลุ่มบริษทัสอบทานงานโครงการระหว่างติดตั้ง เพ่ือพิจารณาขอ้บ่งช้ีว่ามีผลขาดทุนส าหรับโครงการรับเหมา
ติดตั้งหรือไม่ ถา้มีผลขาดทุนส าหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดข้ึน ตอ้งรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ตน้ทุนสูงกว่ารายไดต้ามสญัญาโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเส่ือมคุณภาพ 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพ หรือเม่ือราคาตลาดหรือ
ราคาทดแทนลดลง เพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
การหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินคา้คงเหลือประเภทต่าง ๆ 

ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน 
(ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

ข้อบ่งช้ีดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าท่ีได้รับจากการใช้ประโยชน์ 
ในอนาคตของสินทรัพย ์การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของกลยทุธ์ทางธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการ
ใชสิ้นทรัพยน์ั้นในอนาคต แนวโนม้ในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งการสูญเสีย
ส่วนแบ่งตลาดท่ีส าคญัของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส าคญัหรือค าตดัสินของศาลท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ เป็นตน้  

การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแส 
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เงินสดนั้นๆ ทั้งน้ี กระแสเงินสดประมาณการบนพ้ืนฐานของขอ้มูลการด าเนินงานท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแส
เงินสดดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจาก ภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายได ้โครงสร้าง
ตน้ทุน การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

สัญญาเช่า 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะ
ผู้เช่า 

 ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริง
และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือก
นั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
มีนยัส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควร
รับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดย
ค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 
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คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงเม่ือฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึน 
จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะตอ้งเสียไปในอนาคต 

6. รายการกับกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการท่ีมีอ านาจในการควบคุมกิจการอ่ืนหรือมีอิทธิพลเหนือกิจการอ่ืนอยา่งเป็น
สาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการด าเนินงานรวมถึงกิจการท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็น
บุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่
มีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบักิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้ หรือกรรมการร่วมกบับริษทัฯ มีดงัน้ี  

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระร่วมกนั 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระร่วมกนั 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ย ีจ ากดั  
(เดิมช่ือ บริษทั ซีพีที ลิสซ่ิง จ ากดั) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ซีพีที-อีอีอี จอยท ์เวนเจอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
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บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

รายได้จากการให้บริการ   
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 262,500.00 40,000.00 

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง   

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) - 1,490,461.98 

ซ้ือสินค้า   

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,047,455.35 362,677.50 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 11,465,798.18 6,931,347.94 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกก าไรและตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั  

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 93,625.00 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 201,031.60 328,144.93 
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 4,756,060.09 2,193,485.94 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 4,957,091.69 2,521,630.87 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย:   
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,558,170.00 35,553,826.76 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 2,411,610.00 1,863,919.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคัญ 30,969,780.00 37,417,745.76 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสดในมือ 83,073.52 425,271.76 83,073.52 425,271.76 

เงินฝากธนาคาร 75,417,593.83 35,938,002.83 71,714,398.34 32,185,323.73 

เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 1,793,540.00 1,934,400.00 1,793,540.00 1,934,400.00 

เงินฝากประจ า  140,120,942.74 - 140,120,942.74 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 217,415,150.09 38,297,674.59 213,711,954.60 34,544,995.49 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจ า มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.13 ถึง 1.10 ต่อปี 
(ณ 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,625.00 - 93,625.00 - 
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน     
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 1,335,820.00 6,871,134.00 1,335,820.00 6,871,134.00 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอื่น 401,442,278.59 208,825,097.86 401,442,278.59 208,825,097.86 

รวมลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน 402,778,098.59 215,696,231.86 402,778,098.59 215,696,231.86 

รวมลูกหนีก้ารค้า 402,871,723.59 215,696,231.86 402,871,723.59 215,696,231.86 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน (24,481,310.01) (26,960,170.10) (24,481,310.01) (26,960,170.10) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 378,390,413.58 188,736,061.76 378,390,413.58 188,736,061.76 

หกั ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 9,200,000.00 - 9,200,000.00 - 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน (392,394.87) - (392,394.87) - 

ลูกหนีก้ารค้าไม่หมุนเวยีน - สุทธิ 8,807,605.13 - 8,807,605.13 - 

รวมลูกหนีก้ารค้าหมุนเวยีน - สุทธิ 369,582,808.45 188,736,061.76 369,582,808.45 188,736,061.76 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา 22,199,891.69 16,855,778.46 22,199,891.69 16,855,778.46 
เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 286,692.00 606,684.00 286,692.00 606,684.00 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 7,936,842.23 3,828,978.40 7,936,842.23 3,828,978.40 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 178,091.69 1,210,534.57 178,091.69 1,210,534.57 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,810,343.65 988,068.28 5,810,343.65 988,068.28 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 1,703,204.90 355,280.68 1,703,204.90 355,280.68 
ลูกหน้ีอ่ืน 197,837.75 1,416,989.65 197,781.23 1,416,962.59 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 38,312,903.91 25,262,314.04 38,312,847.39 25,262,286.98 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้
       หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 407,895,712.36 213,998,375.80 407,895,655.84 213,998,348.74 

รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้ในส่วนของท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน ภายใต้
ข้อก าหนดของสัญญา บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเม่ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เร่ิมท างานร่วมกับ
องคป์ระกอบอื่นของลูกคา้ 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทที่เกีย่วข้องกัน   
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 93,625.00 - 

รวมลูกหนีก้ารค้าบริษัทที่เกีย่วข้องกัน 93,625.00 - 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 72,841,199.22 82,267,369.48 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 214,467,430.15 76,511,753.92 
เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 77,667,034.24 11,057,305.06 
เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 51,200.00 498,855.40 

เกินกวา่ 12 เดือน 37,751,234.98 45,360,948.00 

รวมลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน 402,778,098.59 215,696,231.86 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ได้ด าเนินธุรกิจซ้ือขายและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด5.00 
กิโลวตัตถึ์ง 10.00 กิโลวตัต์ โดยบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย และมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการจาก
รายการดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 190.46 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
มียอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีเกินก าหนดช าระ 20 วนั และ 138 วนั จ านวน 100.43 ลา้นบาท และ 72.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 12 เดือนข้ึนไป ในส่วนท่ียงัไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นลูกหน้ีการคา้
อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ ซ่ึงผูบ้ริหารคาดวา่จะสามารถเกบ็เงินไดค้รบตามยอดคงคา้งดงักล่าว 

9. สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา/หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 

9.1 สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 277,874,082.45 244,664,301.29 

สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา   

มูลค่าตามสญัญา 534,728,368.77 238,452,897.79 

การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงาน 292,444,365.04 149,056,325.30 
หกั มูลค่างานรับเหมาท่ีเรียกเกบ็ (169,457,792.60) (118,271,515.15) 
บวก ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 267,371.40 4,184,500.00 

สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 123,253,943.84 34,969,310.15 
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9.2 หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา   

มูลค่าตามสญัญา 165,500,000.00 69,043,926.00 

มูลค่างานรับเหมาท่ีเรียกเกบ็ 43,724,000.00 19,833,785.20 
หกั การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงาน (17,713,173.80) (7,272,426.53) 

หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 26,010,826.20 12,561,358.67 
บวก เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 15,868,873.00 - 
บวก เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 13,606,053.82 31,854,881.21 

รวมหนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 55,485,753.02 44,416,239.88 

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

วตัถุดิบ 101,043,958.98 93,737,765.99 

งานระหว่างท า 3,879,516.88 10,564,286.11 

สินคา้ส าเร็จรูป - 3,358,002.14 

สินคา้ระหว่างทาง 1,535,827.27 402,505.48 

รวมสินค้าคงเหลือ 106,459,303.13 108,062,559.72 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (16,878,352.43) (14,387,848.59) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 89,580,950.70 93,674,711.13 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม - 97,698,395.07 

เงินฝากประจ าธนาคาร - 277,987,044.99 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ - 375,685,440.06 

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 2 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม  

ระดบั 2 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน - - 97,133,372.92 97,133,372.92 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 
        มูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน - - - 565,022.15 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ - - 97,133,372.92 97,698,395.07 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 375,685,440.06 387,039,286.90 
   เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 115,000,000.00 276,254,665.99 
   ลดลงระหวา่งปี (491,102,391.01) (288,450,000.00) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 416,950.95 276,465.02 
   บวก การปรับมูลค่าเงินลงทุน         - 565,022.15 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม - 375,685,440.06 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนเงิน
ลงทุน% 

ทุนท่ีเรียกช าระ
แลว้ วิธีราคาทุน 

บริษทั ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ย ีจ ากดั  
     (เดิมช่ือ บริษทั ซีพีที ลิสซ่ิง จ ากดั) 99.99 1,250.00 1,250.00 

บริษทั ซีพีที-อีอีอี จอยท ์เวนเจอร์ จ ากดั 94.99 2,500.00 2,375.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   3,625.00 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ย ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 

บริษทั ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ย ีจ ากดั  
(เดิมช่ือ บริษทั ซีพีที ลิสซ่ิง จ ากดั) 

บริษทั ซีพีที-อีอีอี  
จอยท ์เวนเจอร์ จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม     
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,225.76 1,250.98 2,477.49 2,501.73 
หน้ีสินหมุนเวียน (25.00) (25.00) (25.00) (25.00) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - (123.79) (123.84) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม     
ขาดทุนส าหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ี 
   ไม่มีอ านาจควบคุม - - (1.21) (1.16) 
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)     
กิจกรรมด าเนินงาน (25.22) (0.97) (24.25) (1.71) 

กิจกรรมจดัหาเงิน - 1,250.00 - 2,500.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง) 
สุทธิ (25.22) 1,249.03 (24.25) 2,498.29 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง ยานพาหนะ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 129,903,690.85 211,857,777.18 35,906,342.04 89,080,302.30 9,280,990.00 3,399,505.60 14,793,507.33 23,014,998.13 86,020.00 517,323,133.43 
บวก ซ้ือระหวา่งปี - - 394,394.30 3,913,888.99 1,433,991.91 115,960.68 - 1,390,000.00 3,775,262.58 11,023,498.46 
รับเขา้/โอนออก - - - - - - 4,947,598.13 (4,947,598.13) - - 

หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - (69,201.64) (160,514.71) (57,147.48) (10,107,291.75) (2,468,700.00) - (12,862,855.58) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 129,903,690.85 211,857,777.18 36,300,736.34 92,924,989.65 10,554,467.20 3,458,318.80 9,633,813.71 16,988,700.00 3,861,282.58 515,483,776.31 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - 48,674,357.41 29,118,772.08 12,624,737.21 6,629,616.58 2,996,061.29 8,467,746.46 3,062,942.99 - 111,574,234.02 
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 6,528,584.80 2,419,189.55 8,923,481.09 1,010,715.82 163,644.69 547,535.91 2,381,432.05 - 21,974,583.91 
รับเขา้/โอนออก - - - - - - 2,477,310.82 (2,477,310.82) - - 

หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - (49,042.97) (153,503.27) (55,790.77) (6,219,302.67) (682,714.24) - (7,160,353.92) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 - 55,202,942.21 31,537,961.63 21,499,175.33 7,486,829.13 3,103,915.21 5,273,290.52 2,284,349.98 - 126,388,464.01 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :            

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิต้นปี 129,903,690.85 163,183,419.77 6,787,569.96 76,455,565.09 2,651,373.42 403,444.31 6,325,760.87 19,952,055.14 86,020.00 405,748,899.41 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิปลายปี 129,903,690.85 156,654,834.97 4,762,774.71 71,425,814.32 3,067,638.07 354,403.59 4,360,523.19 14,704,350.02 3,861,282.58 389,095,312.30 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 21.97 ลา้นบาท และ 13.08 ลา้นบาท ตามล าดบั 
รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนจ านองไวก้ับธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินเบิกเกินบญัชีและ
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 16) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีระบบสาธารณูปโภค อาคารและส่วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์ 
ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จ  านวน 71.36 ลา้นบาทและ จ านวน 75.41 ลา้นบาท ตามล าดบั 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน     
ค่าสิทธิ (License) 7,211,481.73 - - 7,211,481.73 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,031,607.13 1,330,694.80 - 5,362,301.93 

รวม 11,243,088.86 1,330,694.80 - 12,573,783.66 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
ค่าสิทธิ (License) 1,272,382.27 1,442,296.72 - 2,714,678.99 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,806,013.72 482,426.59 - 3,288,440.31 

รวม 4,078,395.99 1,924,723.31 - 6,003,119.30 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 7,164,692.87   6,570,664.36 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาค่าสิทธิ (License Agreements) 2 ฉบบักบับริษทัในประเทศเยอรมนี
และตวัแทนของบริษทัดงักล่าวในประเทศไทย โดยบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิจากผูใ้ห้สิทธิในการผลิต การประกอบและขาย
สินคา้บางอย่างในประเทศไทย และติดป้ายก ากบั (Labeled) ของผูใ้ห้สิทธิโดยไดรั้บการช่วยเหลือดา้นเทคนิคและการ
อบรมตลอดอายสุญัญาเป็นเวลา 5 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1.92 ลา้นบาท และ 1.59 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  

 ณ วนัท่ี 1  ก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2563 ก าไรขาดทุน เบด็เสร็จอื่น ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,392,034.02 (495,772.02) - 4,896,262.00 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 2,877,569.71 498,100.78 - 3,375,670.49 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังาน 5,572,327.80 389,355.20 (839,826.20) 5,121,856.80 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 2,539,481.30 446,935.15 - 2,986,416.45 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี 1,069,678.91 (1,069,678.91) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเส่ือมราคา) (27,875.22) 2,145.65 - (25,729.57) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 17,423,216.52 (228,914.15) (839,826.20) 16,354,476.17 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 7,460,459.98 (11,983,088.36) 7,509,914.13 (11,845,344.55) 
อตัราภาษี 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษี 1,492,092.00 (2,396,617.67) 1,501,982.83 (2,369,068.91) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฏากร 902,229.13 1,643,698.97 902,229.13 1,645,468.03 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (114,312.95) (177,046.65) (114,312.95) (177,046.65) 
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร (354,562.08) (1,233,738.97) (354,562.08) (1,233,738.97) 
เครดิตขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 9,890.83 29,317.82 - - 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,935,336.93 (2,134,386.50) 1,935,336.93 (2,134,386.50) 

อตัราภาษีที่แท้จริง 25.94% 17.81% 25.77% 18.02% 

กลุ่มบริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 
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บริษทัยอ่ยบางแห่งใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามอตัราขั้นบนัได ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 ส าหรับผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 7,956,125.41 24,265,771.81 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือ (เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั้น และ
วงเงินออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร) จ านวนรวม 700 ลา้นบาท และ 716 ลา้นบาท ตามล าดบั และวงเงินสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 13)  
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า       
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,957,091.69 2,521,630.87 4,957,091.69 2,521,630.87 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 120,565,311.77 64,878,142.14 120,565,311.77 64,878,142.14 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 125,522,403.46 67,399,773.01 125,522,403.46 67,399,773.01 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,196,800.08 5,162,354.80 3,196,800.08 5,162,354.80 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,178,153.82 1,250,513.42 5,178,153.82 1,250,513.42 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,158,319.21 7,960,093.72 6,108,319.21 7,960,093.72 
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 1,647,043.12 1,916,922.45 1,647,043.12 1,916,922.45 
หน้ีสินจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 409,775.33 522,990.98 409,775.33 522,990.98 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,775,968.38 1,980,737.92 1,775,968.38 1,980,737.92 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,409,627.33 669,553.50 1,409,627.33 669,553.50 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 4,030,599.89 7,203,993.95 4,030,599.89 7,203,993.95 
อ่ืนๆ 278,840.00 329,318.00 278,840.00 279,318.00 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 24,085,127.16 26,996,478.74 24,035,127.16 26,946,478.74 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 149,607,530.62 94,396,251.75 149,557,530.62 94,346,251.75 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ไม่เกนิ 1 ปี   
จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,453,964.04 3,322,936.64 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (606,275.66) (706,887.71) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่า 1,847,688.38 2,616,048.93 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 8,626,863.29 10,661,677.25 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (980,986.56) (1,550,064.41) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่า 7,645,876.73 9,111,612.84 

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 14,704,350.02 19,952,055.14 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาเช่ากบับริษทัหลายแห่ง ส าหรับยานพาหนะ สญัญาเช่า
ดงักล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สญัญาเช่าขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.24 ถึง 8.36 ต่อปี 
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19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเป ล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ี สินไม่ห มุนเวียนส าห รับผลประโยชน์พนักงาน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 27,861,639.00 23,831,287.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,564,155.00 3,394,202.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 306,432.00 636,150.00 

(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ   
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 1,269,815.00 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (1,863,693.00) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (3,605,253.00) - 

จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหว่างปี (2,923,811.00) - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ   

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันส้ินปี 25,609,284.00 27,861,639.00 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,564,155.00 3,394,202.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 306,432.00 636,150.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,870,587.00 4,030,352.00 
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

ตน้ทุนขาย 1,396,935.02 959,735.99 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 686,862.00 862,084.03 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,786,789.98 2,208,531.98 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,870,587.00 4,030,352.00 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 อตัราร้อยละ/ปี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.33 2.73 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 5.00 6.00 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง 
 มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด 23,148,318.06 28,469,349.04 24,280,343.00 30,490,672.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 28,425,946.31 23,131,896.13 30,448,991.00 24,255,705.00 
อตัราการหมุนเวียน 22,968,839.45 26,665,432.55 24,046,216.00 28,449,443.00 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 2563 2562 

ภายใน 1 ปี - 717,333.00 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 7,061,255.00 4,449,998.00 
มากกวา่ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 14,573,340.00 15,693,065.00 
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20. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จ านวน 135.00 ลา้นบาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 270.00 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทและไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจ านวน 247.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 492.50 ลา้นบาท เป็นจ านวน 739.50 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 494.00 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (CPT-W2) จ านวน 
224.00 ลา้นหุน้ และรองรับสิทธิแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวน 270.00 ลา้นหุน้ 

รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนและจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและช าระแลว้ส าหรับ ปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 หน่วย : หุน้ 

 

หุน้สามญั 
จดทะเบียน 

หุน้สามญัท่ีออกและ 
ช าระแลว้ 

จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,255,000,000 900,000,000 
ลดทุนโดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ (270,000,000) - 

เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม CPT-W2 (หมายเหตุ 21) 494,000,000 - 

จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,479,000,000 900,000,000 

21. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

ประเภท 

วนัท่ีออก 
และเสนอขาย 
ใบส าคญั 

แสดงสิทธิฯ 

ราคาเสนอขาย 
ใบส าคญัสิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

อตัราการใช้
สิทธิ 

ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ต่อหุน้สามญั 

จ านวน 
ใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ ท่ียงั 
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 
(ลา้นหุ้น) 

ก าหนดการใช ้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย 

CPT-W1 01/07/2562 - 0.95 1 : 1 85.00 30/06/2565 

CPT-W2 25/09/2563 0.10 0.65 1 : 1 224.00 30/06/2566 

     309.00  
ในระหว่างปีบริษทัฯไดรั้บเงินจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ CPT-W2 จ านวน 224.00 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ
0.10 บาท เป็นจ านวน 22.40 ลา้นบาท บริษทัฯแสดงเป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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22. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ก าไร(ขาดทุน) 
ส าหรับปี 

จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไร(ขาดทุน) 
ต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,526 (9,808) 900,000 900,000 0.0061 (0.0109) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 21) - - 23,940 -   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 5,526 (9,808) 923,940 900,000 0.0060 (0.0109) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ก าไร(ขาดทุน) 
ส าหรับปี 

จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไร(ขาดทุน) 
ต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,575 (9,711) 900,000 900,000 0.0062 (0.0108) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 21) - - 23,940 -   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 5,575 (9,711) 923,940 900,000 0.0060 (0.0108) 

 
      

ไม่มีการค านวณจ านวนหุน้สามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับ CPT-W1 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 
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23. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
เงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนส ารองดงักล่าวจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. เงินปันผล 

เงินปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ านวนหุ้นสามญั 900 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.80 ลา้นบาท โดยจ่าย
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2562 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะที่ส าคัญ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป   

และงานระหวา่งท าลดลง(เพ่ิมข้ึน) 10.04 (8.11) 

ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า 621.96 278.71 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3.00 1.81 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 97.44 92.78 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 30.97 37.42 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 23.90 14.66 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 2.49 2.42 

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (1.35) 1.43 

ประมาณการ(กลบัรายการ)หน้ีสินจากการรับประกนั 4.24 (0.66) 
 



  ..…………………………………   ..………………………………… 
  (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)   (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
  กรรมการ   กรรมการ 48 

26. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ การใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง และการใหบ้ริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

 รายไดจ้ากการผลิตและ 
จ าหน่ายสินคา้  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
รับเหมาและติดตั้ง   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   รวม  

  2563  2562   2563  2562   2563  2562   2563  2562  

 รายได ้ 633,506 284,192 277,874 244,664 31,693 42,656 943,073 571,512 

 ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน  78,051 46,580 22,351 59,453 9,622 7,605 110,024 113,638 
 รายไดอ่ื้น        6,426 12,884 
 ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน        1,354 (1,427) 
 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย        (37,263) (49,626) 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (71,755) (86,577) 
 ตน้ทุนทางการเงิน        (1,326) (875) 
 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้       (1,935) 2,134 

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  3,920 (4,037) 1,122 (5,153) 483 (659) 5,525 (9,849) 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย         
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       389,095 405,749 
  อ่ืนๆ       880,153 787,199 

  รวมสินทรัพย ์       1,269,248 1,192,948 
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการต่างประเทศเป็น
จ านวนเงิน 22.11 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 9.05 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ข้อมูลท่ีเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่สามราย จ านวนเงินรวม
ประมาณ 358.39 ลา้นบาท และลูกคา้รายใหญ่หน่ึงกลุ่มและหน่ึงราย จ านวนเงินรวมประมาณ 131.44 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาว และหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัให้สินเช่ือทางการคา้แก่ลูกคา้ภายหลงัท่ีไดก้ าหนดวงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้แต่ละราย และมีการติดตาม
การช าระเงินของลูกหน้ีการคา้อย่างใกลชิ้ด ให้ความส าคญัต่อลูกหน้ีรายท่ีคา้งช าระนานเกินก าหนด และจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีรายท่ีคา้งช าระนาน นอกเหนือจากท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
แลว้ ณ ปัจจุบนับริษทัคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีการคา้   

รายงานลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

ความเส่ียงทางด้านอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยท์างการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด
หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัราดอกเบ้ียปรับ
ข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ภายใน 1 ปี ดอกเบ้ีย รวม ถวัเฉล่ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 140.12 - 77.16 0.14 217.42 0.13 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ - - - 407.90 407.90 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - - 123.25 123.25 - 

ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน-สุทธิ - - - 8.81 8.81 - 

 140.12 - 77.16 540.10 757.38  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 7.96 - 7.96 1.80 - 3.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - 149.61 149.61 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - - - 55.49 55.49 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.85 7.65 - - 9.50 1.24 - 8.36 

 1.85 7.65 7.96 205.10 222.56  
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 หน่วย : ลา้นบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัราดอกเบ้ียปรับ
ข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ภายใน 1 ปี ดอกเบ้ีย รวม ถวัเฉล่ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 140.12 - 73.45 0.14 213.71 0.13 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ - - - 407.90 407.90 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - - 123.25 123.25 - 

ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน-สุทธิ - - - 8.81 8.81 - 

 140.12 - 73.45 540.10 753.67  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 7.96 - 7.96 1.80 - 3.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - 149.56 149.56 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - - - 55.49 55.49 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.85 7.65 - - 9.50 1.24 - 8.36 

 1.85 7.65 7.96 205.05 222.51  
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 หน่วย : ลา้นบาท  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัราดอกเบ้ียปรับ
ข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ภายใน 1 ปี ดอกเบ้ีย รวม ถวัเฉล่ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 37.81 0.49 38.30 0.13 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ - - - 214.00 214.00 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - - 34.97 34.97 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - - 277.99 97.70 375.69 1.45 - 1.55 

 - - 315.80 347.16 662.96  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 24.27 - 24.27 3.05 - 4.72 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - 94.40 94.40 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - - - 44.42 44.42 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.62 9.11 - - 11.73 1.24 - 8.36 

 2.62 9.11 24.27 138.82 174.82  
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 หน่วย : ลา้นบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัราดอกเบ้ียปรับ
ข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ภายใน 1 ปี ดอกเบ้ีย รวม ถวัเฉล่ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 34.05 0.49 34.54 0.13 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ - - - 214.00 214.00 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - - 34.97 34.97 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - - 277.99 97.70 375.69 1.45 - 1.55 

 - - 312.04 347.16 659.20  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 24.27 - 24.27 3.05 - 4.72 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - 94.35 94.35 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - - - 44.42 44.42 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.62 9.11 - - 11.73 1.24 - 8.36 

 2.62 9.11 24.27 138.77 174.77  
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางส่วนจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดและเงินกูย้ืมสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียข้ึนลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 217,415,150.09 217,415,150.09 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 416,703,317.49 416,703,317.49 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - 123,253,943.84 123,253,943.84 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 757,372,411.42 757,372,411.42 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 7,956,125.41 7,956,125.41 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 409,775.33 149,197,755.29 149,607,530.62 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - 55,485,753.02 55,485,753.02 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 9,493,565.11 9,493,565.11 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 409,775.33 222,133,198.83 222,542,974.16 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 213,711,954.60 213,711,954.60 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 416,703,260.97 416,703,260.97 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - 123,253,943.84 123,253,943.84 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 753,669,159.41 753,669,159.41 

หนีสิ้นทางการเงิน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 7,956,125.41 7,956,125.41 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 409,775.33 149,147,755.29 149,557,530.62 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - 55,485,753.02 55,485,753.02 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 9,493,565.11 9,493,565.11 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 409,775.33 222,083,198.83 222,492,974.16 
 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
 กรรมการ  กรรมการ 56 
 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 38,297,674.59 38,297,674.59 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 213,998,375.80 213,998,375.80 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - 34,969,310.15 34,969,310.15 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 97,698,395.07 277,987,044.99 375,685,440.06 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 97,698,395.07 565,252,405.53 662,950,800.60 

หนีสิ้นทางการเงิน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 24,265,771.81 24,265,771.81 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 522,990.98 93,873,260.77 94,396,251.75 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - 44,416,239.88 44,416,239.88 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 11,727,661.77 11,727,661.77 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 522,990.98 174,282,934.23 174,805,925.21 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 34,544,995.49 34,544,995.49 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 213,998,348.74 213,998,348.74 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - 34,969,310.15 34,969,310.15 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 97,698,395.07 277,987,044.99 375,685,440.06 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 97,698,395.07 561,499,699.37 659,198,094.44 

หนีสิ้นทางการเงิน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 24,265,771.81 24,265,771.81 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 522,990.98 93,823,260.77 94,346,251.75 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - 44,416,239.88 44,416,239.88 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 11,727,661.77 11,727,661.77 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 522,990.98 174,232,934.23 174,755,925.21 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน มีรายการดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน   
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 97,698,395.07 

สัญญาอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัมีรายการสญัญาอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

หนีสิ้นหมุนเวยีน   
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - เพื่อคา้ 409,775.33 522,990.98 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายการซ้ือวตัถุดิบหลกัและ
ขายสินค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ   
เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน   
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.02 0.41 

ลูกหน้ีการคา้   

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.02 0.03 

ลูกหน้ีอ่ืน - รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสญัญา   
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.03 0.09 

หนีสิ้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน-ทรัสตรี์ซีท   
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.13 0.54 

สกลุเงินยโูร 0.08 - 

เจา้หน้ีการคา้   
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.09 0.40 

สกลุเงินยโูร - 0.03 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.13 1.06 

สกลุเงินยโูร 0.08 0.03 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จะทยอยครบก าหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน 
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28. การส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการ
ลงทุน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 14/2541 เร่ืองก าหนดวิธีการรายงานรายไดส้ าหรับ
ผูท่ี้ไดรั้บการส่งเสริม ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2541 โดยให้กลุ่มบริษทัแสดงยอดรายไดแ้ยกเป็นส่วนท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  

รายได้ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : พนับาท 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ธุรกิจท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้
รับการ
ส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้
รับการ
ส่งเสริม รวม 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 187,743 445,763 633,506 187,743 445,763 633,506 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
   รับเหมาและติดตั้ง - 277,874 277,874 - 277,874 277,874 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 31,693 31,693 - 31,693 31,693 

รายไดอ่ื้น - 6,426 6,426 - 6,423 6,423 

รวมรายได ้ 187,743 761,756 949,499 187,743 761,753 949,496 
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 หน่วย : พนับาท 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ธุรกิจท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้
รับการ
ส่งเสริม รวม 

ธุรกิจท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

ธุรกิจท่ีไม่ได้
รับการ
ส่งเสริม รวม 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 1,437 282,755 284,192 1,437 282,755 284,192 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
   รับเหมาและติดตั้ง - 244,664 244,664 - 244,664 244,664 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 42,656 42,656 - 42,656 42,656 

รายไดอ่ื้น - 12,885 12,885 - 12,910 12,910 

รวมรายได ้ 1,437 582,960 584,397 1,437 582,985 584,422 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

29.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคต คงเหลือตามสญัญาดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 0.83 0.83 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.67 1.51 

รวม 1.50 2.34 

29.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าจากการให้ธนาคาร
ออกหนงัสือค ้าประกนั จ านวนเงิน 430.86 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 135.63 ลา้นบาท ตามล าดบั 

29.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวนเงิน 0.04 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1.22 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 0.39 ลา้นบาท) 
ตามล าดบั 
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30. รายการจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 
ธันวาคม 2562 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร
ส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภท รายการ หลงัจดัประเภท 

 รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 218,182,875.80 (4,184,500.00) 213,998,375.80 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 30,784,810.15 4,184,500.00 34,969,310.15 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดัประเภท รายการ หลงัจดัประเภท 

 รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 218,182,848.74 (4,184,500.00) 213,998,348.74 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 30,784,810.15 4,184,500.00 34,969,310.15 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอจ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2563 จากก าไรสะสม จ านวนหุน้สามญั 900 ลา้นหุน้ ในอตัรา หุน้ละ 0.02 บาท เป็นจ านวนเงิน 
18.00 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 
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