
 

 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                

(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                                         

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ                                      

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและ                    

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                                            

และเฉพาะของบริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน                                       

การรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงั 

ฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ี

เก่ียวกบัการขายสินคา้ของลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และโรงกลัน่นํ้ามนั 

ปิโตรเคมี ซ่ึงลดลงจากความตอ้งการในสินคา้ท่ีลดลง จึงส่งผลต่อการลดกาํลงัการผลิต การชะลอการลงทุน หรือ

การขยายกิจการของอุตสาหกรรมดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 

และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้                                                 

ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ                                                        

เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้       

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                                    

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                             

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการถือเป็นรายการบญัชีท่ีสาํคญัรายการหน่ึงของกลุ่มบริษทัเน่ืองจากจาํนวนรายได ้                                   

ท่ีบนัทึกในบญัชี จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของกลุ่มบริษทั โดยในระหวา่งปี 2563                                              

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการเป็นจาํนวน 1,269 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 98.1 ของรายไดร้วมของ

กลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้

รายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติั

ตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได ้เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการรายไดต้ลอด

รอบระยะเวลาบญัชี 

การด้อยค่าของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 16 ยอดคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ประกอบกิจการมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 52.5 ของสินทรัพยร์วม ขา้พเจา้จึงให้

ความสาํคญัในการตรวจสอบและพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัจะ

ไม่แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น การพิจารณาค่าเผือ่การ                                 

ดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์                                 

ผลการดาํเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐาน                     

ท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ 

กลุ่มบริษทัเลือกใชต้ามความเหมาะสมของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทโดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณา

ของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและ

ประเมินเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

• ประเมินและทดสอบขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั                                           

โดยการทาํความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบั

แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบั                                            

ผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสด                                               

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช ้โดยวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนของ        

กลุ่มบริษทั และขอ้มูลอ่ืนๆ 

• ทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณา

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตท่ีใชใ้นการคาดการณ์กระแสเงินสด 

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวในหมายเหตุประกอบ         

งบการเงิน 

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 17 และ ขอ้ 18 ยอดคงเหลือของค่าความนิยมและสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 และร้อยละ 7.5 ของสินทรัพยร์วม

ตามลาํดบั นอกจากน้ีการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถือเป็นประมาณการทาง

บญัชีท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ                                 

กลุ่มบริษทัเลือกใช ้โดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ประเมินและทดสอบขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั                                                            

โดยการทาํความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบั

แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบั                                             

ผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสด                                    

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช ้โดยวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนของ        

กลุ่มบริษทั และขอ้มูลอ่ืนๆ 

• ทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณา

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตท่ีใชใ้นการคาดการณ์กระแสเงินสด 

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวในหมายเหตุประกอบ                            

งบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง   

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี   

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่

ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ

ดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ        

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                           

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด     

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                       

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือ                     

หากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                                       

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน                              

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ 

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ี          

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 76,550,635         40,460,408         36,271,082         24,220,253         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 4 -                          1,811,724           -                          84,029                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 228,386,600       315,903,893       174,729,268       219,455,731       

สินคา้คงเหลือ 10 150,496,431       165,295,116       101,859,183       121,482,792       

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                          -                          270,000,000       320,500,000       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 892,845              624,615              892,845              624,615              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 1,822,930           -                          84,500                -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,222,092           9,453,395           4,269,881           6,425,994           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 466,371,533       533,549,151       588,106,759       692,793,414       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 30,710,690         30,089,100         30,357,782         30,089,100         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 20,000,000         -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                          -                          438,034,027       428,033,927       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 420,450,146       300,946,058       111,051,487       111,051,487       

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4 -                          20,000,000         -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,643,135,253    1,625,466,716    803,963,122       780,763,310       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 235,088,951       219,949,795       -                          -                          

ค่าความนิยม 18 269,804,794       269,804,794       -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 13,793                731,140              -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 32,769,888         31,663,511         21,696,371         21,085,272         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,081,195         12,865,508         7,730,418           9,495,426           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,664,054,710    2,511,516,622    1,412,833,207    1,380,518,522    

รวมสินทรัพย์ 3,130,426,243    3,045,065,773    2,000,939,966    2,073,311,936    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 19 101,300,000       112,126,012       -                          68,577,952         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 20 233,485,162       278,747,973       112,550,006       102,610,582       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 17,692,588         6,364,030           16,446,080         3,512,652           

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 104,000,000       100,500,000       -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 699,749              7,014,934           -                          7,014,934           

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 148,846,152       231,666,311       81,240,081         120,709,154       

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 23,754,958         -                          9,923,587           -                          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 22 -                          24,509,832         -                          4,072,498           

หุน้กู ้- ส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 23 -                          400,000,000       -                          400,000,000       

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 346,221              -                          259,518              -                          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 630,124,830       1,160,929,092    220,419,272       706,497,772       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 314,592,583       262,514,246       69,470,182         49,844,554         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 104,191,106       -                          77,338,624         -                          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 22 -                          16,092,184         -                          3,938,096           

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 23 300,000,000       -                          300,000,000       -                          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 56,349,359         59,656,938         25,270,930         28,205,702         

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24 25,836,878         21,348,657         22,378,495         18,230,968         

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการร้ือถอน 57,002,316         56,986,963         41,452,025         41,455,800         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,743,249         23,697,851         8,930,165           13,884,767         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 876,715,491       440,296,839       544,840,421       155,559,887       

รวมหนีสิ้น 1,506,840,321    1,601,225,931    765,259,693       862,057,659       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 734,366,301 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 367,183,150       367,183,150       367,183,150       367,183,150       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 667,606,199 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

          (31 ธนัวาคม 2562: หุน้สามญั 667,605,301 หุน้

                มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 333,803,099       333,802,650       333,803,099       333,802,650       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 587,169,893       587,165,358       587,169,893       587,165,358       

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,346,526           116,826              -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 40,000,254         40,000,254         40,000,254         40,000,254         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 571,907,566       431,937,761       274,707,027       250,286,015       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,950,133           (297,769)             -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,536,177,471    1,392,725,080    1,235,680,273    1,211,254,277    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 87,408,451         51,114,762         -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,623,585,922    1,443,839,842    1,235,680,273    1,211,254,277    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,130,426,243    3,045,065,773    2,000,939,966    2,073,311,936    

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส)

(นายชชัพล ประสพโชค)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,225,000,899    2,850,450,149    920,253,433       2,468,575,145    

รายไดค้่าบริการ 44,225,948         21,508,356         43,990,434         21,508,357         

รายไดเ้งินปันผล 15 -                         -                         143,564,660       -                         

รายไดอ่ื้น 24,055,432         31,617,831         35,626,429         46,715,912         

รวมรายได้ 1,293,282,279    2,903,576,336    1,143,434,956    2,536,799,414    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,005,873,342    2,471,094,404    794,275,567       2,188,417,025    

ตน้ทุนการให้บริการ 23,385,080 14,719,872         23,185,523         14,719,872         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 53,734,546         68,474,693         29,930,341         41,225,484         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 154,074,704       185,162,765       105,431,611       127,546,155       

รวมค่าใช้จ่าย 1,237,067,672    2,739,451,734    952,823,042       2,371,908,536    

กําไรจากการดาํเนินงาน 56,214,607         164,124,602       190,611,914       164,890,878       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 263,068,749       72,506,304         -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (56,819,875)        (61,614,166)        (31,204,212)        (37,512,327)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 262,463,481       175,016,740       159,407,702       127,378,551       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (3,422,634)          (21,448,901)        (3,357,024)          (25,502,225)        

กําไรสําหรับปี 259,040,847       153,567,839       156,050,678       101,876,326       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 4,494,904           (595,418)             -                         -                         

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,494,904           (595,418)             -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,019,545)          -                         (1,446,575)          -                         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,019,545)          -                         (1,446,575)          -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 3,475,359           (595,418)             (1,446,575)          -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 262,516,206       152,972,421       154,604,103       101,876,326       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 271,172,441       163,878,428       156,050,678       101,876,326       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,131,594)        (10,310,589)        

259,040,847       153,567,839       

-                         -                         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 272,400,798       163,580,659       154,604,103       101,876,326       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,884,592)          (10,608,238)        

262,516,206       152,972,421       

-                         -                         

กําไรต่อหุ้น 30

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.406                  0.245                  0.234                  0.153                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงสัดส่วน แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 333,802,650               587,165,358               -                                 40,000,254                 308,115,651               -                                              -                                              1,269,083,913            34,948,770                 1,304,032,683            

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 163,878,428               -                                              -                                              163,878,428               (10,310,589)               153,567,839               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (297,769)                                 (297,769)                                 (297,769)                    (297,649)                    (595,418)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 163,878,428               (297,769)                                 (297,769)                                 163,580,659               (10,608,238)               152,972,421               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) -                                 -                                 -                                 -                                 (40,056,318)               -                                              -                                              (40,056,318)               -                                 (40,056,318)               

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 116,826                      -                                 -                                 -                                              -                                              116,826                      (1,866,726)                 (1,749,900)                 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                              -                                              -                                 28,640,956                 28,640,956                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 333,802,650               587,165,358               116,826                      40,000,254                 431,937,761               (297,769)                                 (297,769)                                 1,392,725,080            51,114,762                 1,443,839,842            

-                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 333,802,650               587,165,358               116,826                      40,000,254                 431,937,761               (297,769)                                 (297,769)                                 1,392,725,080            51,114,762                 1,443,839,842            

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 271,172,441               -                                              -                                              271,172,441               (12,131,594)               259,040,847               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (1,019,545)                 2,247,902                               2,247,902                               1,228,357                   2,247,002                   3,475,359                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 270,152,896               2,247,902                               2,247,902                               272,400,798               (9,884,592)                 262,516,206               

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 29) 449                             4,535                          -                                 -                                 -                                 -                                              -                                              4,984                          -                                 4,984                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) -                                 -                                 -                                 -                                 (130,183,091)             -                                              -                                              (130,183,091)             -                                 (130,183,091)             

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                 -                                 1,229,700                   -                                 -                                 -                                              -                                              1,229,700                   (1,229,700)                 -                                 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                              -                                              -                                 47,407,981                 47,407,981                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 333,803,099               587,169,893               1,346,526                   40,000,254                 571,907,566               1,950,133                               1,950,133                               1,536,177,471            87,408,451                 1,623,585,922            

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 333,802,650                  587,165,358                  40,000,254                   188,466,007                  1,149,434,269               

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    101,876,326                  101,876,326                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    101,876,326                  101,876,326                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) -                                    -                                    -                                    (40,056,318)                  (40,056,318)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 333,802,650                  587,165,358                  40,000,254                   250,286,015                  1,211,254,277               

-                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 333,802,650                  587,165,358                  40,000,254                   250,286,015                  1,211,254,277               

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    156,050,678                  156,050,678                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    (1,446,575)                    (1,446,575)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    154,604,103                  154,604,103                  

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 29) 449                               4,535                            -                                    -                                    4,984                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) -                                    -                                    -                                    (130,183,091)                (130,183,091)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 333,803,099                  587,169,893                  40,000,254                   274,707,027                  1,235,680,273               

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 262,463,481       175,016,740       159,407,702       127,378,551       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 122,307,609       115,742,573       71,876,433         65,785,226         
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                           1,155,600           -                           1,155,600           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 860,186               -                           11,296                 -                           
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (933)                    4,444,532           (261,814)             4,122,765           
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (11,206)               -                           (471)                    -                           
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                           (20,957)               -                           (958)                    
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                           (84,849)               -                           (76,919)               
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,860)                 -                           -                           -                           
   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
      แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั)
         (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) (100,000)             11,000,000         -                           -                           
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           10,300,000         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (263,068,749)      (72,506,304)        -                           -                           
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,354,500)          3,899,876           25,404                 1,208,932           
   (กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 206,467               76,446                 (89,200)               17,572                 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 1,274,788           10,823,683         -                           523,683               
   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -                           (2,308,512)          -                           (2,308,512)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,380,052           6,958,064           2,482,290           5,987,910           
   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 259,045               40                        -                           -                           
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการร้ือถอน (7,037)                 (9,921)                 (3,775)                 (9,921)                 
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (851,799)             6,258,120           (382,403)             3,811,563           
   รายไดเ้งินปันผล -                           -                           (143,564,660)      -                           
   ตน้ทุนทางการเงิน 53,798,867         56,695,976         29,096,400         35,500,856         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 179,149,411       317,141,107       118,597,202       253,396,348       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 64,533,934         68,929,899         44,901,303         47,603,055         
   สินคา้คงเหลือ 14,506,052         945,322,621       19,885,424         948,855,040       
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ (268,230)             11,447,232         (268,230)             11,447,232         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,514,722           (1,200,145)          2,131,912           (86,717)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (116,067)             (31,246,389)        (53,349)               2,152,644           
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (30,973,983)        (212,737,535)      12,125,862         (219,100,325)      
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 11,329,061         (84,001,372)        12,933,931         (86,216,689)        
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (142,982)             (4,990,952)          (142,982)             (4,990,952)          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (830,218)             (50,113)               (830,218)             (50,113)               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 238,701,700       1,008,614,353    209,280,855       953,009,523       
   จ่ายดอกเบ้ีย (49,038,724)        (54,352,052)        (29,669,628)        (35,863,761)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (16,090,222)        (42,797,440)        (15,484,572)        (39,925,110)        
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 173,572,754       911,464,861       164,126,655       877,220,652       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (621,590)             (20,089,100)        (268,682)             (20,089,100)        
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                           (40,000,000)        -                           (40,000,000)        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                           40,200,000         -                           40,000,000         
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (1,749,900)          (10,000,100)        -                           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           (250,000)             (179,500,000)      (69,250,000)        
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000               4,917,000           230,000,000 12,950,000
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (16,220,575)        (22,338,943)        (11,043,714)        (10,234,187)        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,641,584)        -                           -                           -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,384,088           26,588,325         4,181                   993,925               
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,860                   -                           -                           -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 143,564,660       -                           143,564,660       -                           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 109,571,859       (12,722,618)        172,756,345       (85,629,362)        
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (10,826,012)        (702,945,848)      (68,577,952)        (682,463,481)      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 133,200,000       22,000,000         -                           -                           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (129,700,000)      (25,000,000)        -                           -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 330,672,975       -                           20,000,000         -                           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (361,414,796)      (171,486,722)      (39,843,444)        (114,591,309)      
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (28,185,674)        -                           (6,202,555)          -                           
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว -                           (24,065,428)        -                           (3,277,091)          
เงินสดรับจากหุน้กู้ 300,000,000       -                           300,000,000       -                           
ชาํระคืนหุน้กู้ (400,000,000)      -                           (400,000,000)      -                           
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4,984                   -                           4,984                   -                           
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 44,793,653         3,842,754           -                           -                           
เงินสดจ่ายเงินปันผล (130,183,091)      (40,056,318)        (130,183,091)      (40,056,318)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (251,637,961)      (937,711,562)      (324,802,058)      (840,388,199)      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,491,989           (595,435)             -                           -                           
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับรายการเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด 91,586                 (130)                    (30,113)               (13,343)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 36,090,227         (39,564,884)        12,050,829         (48,810,252)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 40,460,408         80,025,292         24,220,253         73,030,505         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 76,550,635         40,460,408         36,271,082         24,220,253         

-                           -                           -                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 24,280,825         18,386,906         45,229                 1,022,845           
   รายการซ้ือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า 2,175,000           4,560,000           2,175,000           4,560,000           
   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 3,874,320           -                           -                           -                           
   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีอ่ืน -                           22,265,003         -                           -                           
   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน 24,879,330         2,533,199           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 1.1.1 น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจ และ
ผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ้ ำมนั โรงปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ้ำมนัหล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอร์และ
พลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้ำและระบบสำธำรณูปโภค 

 1.1.2 ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำดำ้นกำรตลำด ส ำหรับสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ รวมทั้ง
กำรศึกษำควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปไดข้องงำนหรือโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมพลงังำน 
โรงกลัน่น ้ำมนัปิโตรเคมี โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 

 1.1.3 ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพื่อใชใ้นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่งคมนำคม และอุตสำหกรรม
ทัว่ไป 

 1.1.4 รับเหมำก่อสร้ำงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจและ
ผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ้ ำมนั โรงปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ้ำมนัหล่อล่ืน โรงงำนโพลีเมอร์และ
พลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้ำและระบบสำธำรณูปโภค 

 1.1.5 ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น ก๊ำซธรรมชำติอดั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ เป็นตน้ 

 ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  เลขท่ี 1 อำคำรทีพี แอนด์ ที ชั้ น 19 ซอยวิภำวดีรังสิต 19                       
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร และมีสำขำซ่ึงประกอบดว้ย 

สำขำท่ี 1 ใชเ้ป็นคลงัเก็บสินคำ้ ตั้งอยู่เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 4 ซอยเทศบำลบำงปู 99 (เสริมมิตร) ถนนสุขุมวิท 
ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

สำขำท่ี 2 ใช้เป็นส ำนักงำนขำยและประสำนงำน ตั้ งอยู่เลขท่ี 188/76 ถนนสุขุมวิท ต ำบลมำบตำพุด                          
อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

สำขำท่ี 3 จดยกเลิกสำขำ เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 
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สำขำท่ี 4 ใช้เป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตั้งอยู่เลขท่ี 150 หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

สำขำท่ี 5 ใช้เป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตั้ งอยู่เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 8 ต ำบลกกแรต อ ำเภอกงไกรลำศ                          
จงัหวดัสุโขทยั 

สำขำท่ี 6 ใช้เป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตั้ งอยู่ เลขท่ี 150/1 หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่แตง อ ำเภอแม่แตง                            
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมำแพร่ระบำดอีกระลอก 
ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก ำลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลำยธุรกิจและอุตสำหกรรม                             
ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกับกำรขำยสินค้ำของลูกค้ำในกลุ่มธุรกิจ
อุตสำหกรรมพลงังำน อุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์และโรงกลัน่น ้ ำมนัปิโตรเคมี ซ่ึงลดลงจำกควำมตอ้งกำรใน
สินคำ้ท่ีลดลง จึงส่งผลต่อกำรลดก ำลงักำรผลิต กำรชะลอกำรลงทุน หรือกำรขยำยกิจกำรของอุตสำหกรรม
ดงักล่ำว ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั
และในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือ
สถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)               
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวำ่ “กลุ่ม
บริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ                             
ของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ำกดั รับจำ้งผลิตน ้ำประปำรวมทั้ง 

จ ำหน่ำยและติดตั้งวสัดุอุปกรณ์                     
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทย 70.00 99.99 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ                            
กำรขนส่งคมนำคมและ
อุตสำหกรรมทัว่ไป 

ไทย 50.01 50.01 

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ               
และพลงังำนทดแทน 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ยเูอซี แอด็วำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์                             
เคมิคลัส์ จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นอุตสำหกรรม
ทัว่ไป 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม     
ถือหุ้นโดยบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพทีี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด    
บริษทั ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยเช้ือเพลิงอดัแท่ง ไทย 50.00 50.00 
ถือหุ้นโดยบริษัท บริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั    
บริษทั โซล่ำ เอน็เนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั                          ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ                       

และพลงังำนทดแทน 
ไทย 99.98 99.98 

บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี่ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ                   
และพลงังำนทดแทน 

ไทย 99.99 99.99 

Vientiane Waste Management Company 
Limited 

พฒันำท่ีดินเพื่อสร้ำงโรงงำนจดักำร
ขยะเพื่อผลิตพลงังำนทดแทน 

สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

50.01 50.01 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ                           
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิต                      
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ                                        
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำเงินลงทุนดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็น
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหมี้กำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนจริง 

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัเป็น
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4  
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ัง
แรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใช้ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำง
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีในเร่ืองกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่น
ควำมตอ้งกำรของตลำด และกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย์
จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทั
ไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผำ่นมำ โดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2564 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบัติ 

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 
2562 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน           
ทำงกำรเงิน           
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน                   
กำรรำยงำน             
ทำงกำรเงิน                          
ฉบบัท่ี 16 

1 มกรำคม             
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 1,812 (1,812) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - 1,812 - 1,812 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 9,453 - (521) 8,932 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 
2562 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน           
ทำงกำรเงิน           
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน                   
กำรรำยงำน             
ทำงกำรเงิน                          
ฉบบัท่ี 16 

1 มกรำคม             
2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 20,000 - 20,000 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 20,000 (20,000) - - 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,625,467 - 111,218 1,736,685 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,865 - (3,747) 9,118 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 28,811 28,811 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว - ส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
24,510 

 
- 

 
(24,510) 

 
- 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
122,866 

 
122,866 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
16,092 

 
- 

 
(16,092) 

 
- 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23,698 - (4,125) 19,573 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 
2562 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน           
ทำงกำรเงิน           
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน                   
กำรรำยงำน             
ทำงกำรเงิน                          
ฉบบัท่ี 16 

1 มกรำคม                
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 84 (84) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - 84 - 84 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  780,763 - 84,008 864,771 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,496 - (3,747) 5,749 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
6,785 

 
6,785 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว - ส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
4,072 

 
- 

 
(4,072) 

 
- 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
85,611 

 
85,611 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
3,938 

 
- 

 
(3,938) 

 
- 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,884 - (4,125) 9,759 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำม
หลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำม                          
หลกักำรบญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำตำม                                                                                                                               
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น                 
ก ำไรหรือขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 40,460 - - 40,460 40,460 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,812 1,812 - - 1,812 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 315,904 - - 315,904 315,904 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 30,089 - - 30,089 30,089 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20,000 - 20,000 - 20,000 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 408,265 1,812 20,000 386,453 408,265 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำม                          
หลกักำรบญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำตำม                                                                                                      
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น                                     
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 24,220 - 24,220 24,220 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 84 84 - 84 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 219,456 - 219,456 219,456 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 320,500 - 320,500 320,500 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 30,089 - 30,089 30,089 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 594,349 84 594,265 594,349 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ ำหนดใหห้น้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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4.2 สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำ
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี                              

31 ธนัวำคม 2562 110,792 78,731 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำ  61,480 53,912 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (61,197) (48,257) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 111,075 84,386 
หน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 40,602 8,010 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 151,677 92,396 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
(ร้อยละต่อปี) 3.01 - 5.52 4.63 - 5.16 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำหมุนเวียน 28,811 6,785 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 122,866 85,611 

 151,677 92,396 
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5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ขำยสินค้ำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รำยได้ค่ำบริกำร 

รำยไดค่้ำบริกำรเป็นท่ีปรึกษำรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

รำยไดค่้ำบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน                                
ซ่ึงค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำร
ปฏิบติัตำมสัญญำ 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ” ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำก
เง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำม
ภำระท่ีระบุไวใ้นสญัญำเสร็จส้ิน 

รำยได้ดอกเบีย้ 

รำยได้ดอกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้น
เครดิตในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล  
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้
ในกำรผลิต 

วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

5.5 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และหกั
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน  5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี  
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5.6 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร
แปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ใน
สภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุน
กำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัอยำ่งเป็นระบบตลอดอำยกุำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ โดยกลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

       อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 6, 11 และ 16 ปี 
  สูตรกำรผลิต   6  ปี 
  ค่ำตอบแทนในกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำสมัปทำน   43 ปี 

5.8 ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำตน้ทุนกำร
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด                                    
เงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี                         
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถ                    
กลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

5.9 สัญญำเช่ำ 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำร
ควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสญัญำเช่ำทุกสญัญำ เวน้แต่สญัญำเช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อม
ใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 10 - 26 ปี 
  อำคำร 16 - 29 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   2 - 15 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์  
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับ
เพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของ
สัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำม
บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง  

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะ
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิด
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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5.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
กลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกลุเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำร
ประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
หมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ
สูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ี
กิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ี
สะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย กลุ่ม
บริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำร
สำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำย
มีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู ้
ท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่ำควำมนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้
ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และ
ตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัจดัใหมี้โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนก ำไรหรือขำดทุน  
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ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลด
ขนำดโครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้
เท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน) 

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไว้
เพื่อคำ้ เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่
สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็น
กำรไดรั้บคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
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 นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำทุนท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

 ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
มีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอย่ำงมำก หรือมีกำรแกไ้ข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของ
กระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ 
และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

 ในกรณีท่ีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ได้เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญันับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ี
อำจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มข้ึนอย่ำงมี
นัยส ำคญันับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกับผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกวำ่ 90 วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำวำ่สินทรัพยท์ำงกำร
เงินนั้นมีกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่งมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูล
ภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของ
ลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยข้อมูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป 
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 กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำร
มีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะ
ถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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5.17 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ เช่น สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมมำกกว่ำศูนย ์
และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์ 

 กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยสุัญญำคงเหลือมำกกวำ่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

5.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดย
ใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
 ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ี
มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ่้งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึน
จริงในอนำคต 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต 
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว 
ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำ
ยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

รำยกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 

 ในกำรประมำณมูลค่ำรำยกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือแต่ละรำยกำร โดยพิจำรณำ
จำกรำยกำรสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหวชำ้และมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

 กลุ่มบริษทัจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เม่ือมูลค่ำยุติธรรมของ                                   
เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ                                  
กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร  
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 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไร
ทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

 ในกำรประเมินค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำว มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำร
ประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัอำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัธุรกรรมกำรขำยท่ีมี
ผลผกูพนัซ่ึงไดเ้ขำ้ท ำในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับสินทรัพยท่ี์คลำ้ยคลึงกนัหรืออำ้งอิง
จำกรำคำตลำดท่ีสำมำรถสังเกตไดห้ักดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยน์ั้น ในกำรประเมิน
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใช้แบบจ ำลองกำรคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใช้ขอ้มูลงบประมำณ
ในช่วง 11 - 20 ปีขำ้งหน้ำและไม่รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงใด ๆ ท่ีกิจกำรยงัไม่ไดมี้ผลผูกพนัหรือกำร
ลงทุนในอนำคตท่ีส ำคญัซ่ึงจะท ำใหสิ้นทรัพยน์ั้นดีข้ึน ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนคืออตัรำคิดลดท่ีใชใ้นแบบจ ำลองดงักล่ำว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนำคตท่ีคำดกำรณ์และอตัรำ
กำรเติบโตท่ีใชเ้พื่อกำรคำดกำรณ์ กำรประมำณกำรดงักล่ำวส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                          
ค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้
บันทึกไว้ในงบกำรเงิน สมมติฐำนส ำคัญท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนรวมถึง                              
กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยและอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ 18  

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 18.91 30.28 รำคำตลำด 
ดอกเบ้ียรับ - - 14.78 15.93 อตัรำร้อยละ 5.38 และ  

MLR - 0.75 ต่อปี  
   (2562: MLR - 0.75 ต่อปี)  

รำยไดอ่ื้น - - 3.32 1.07 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคำ้ - - 0.48 0.81 รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ขำยสินคำ้ 12.50 12.30 12.50 12.30 รำคำตลำด 
รำยไดเ้งินปันผล - - 143.56 - ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ดอกเบ้ียรับ 0.60 0.67 - - อตัรำร้อยละ 5.50 ต่อปี 

   (2562: ร้อยละ 5.50 ต่อปี) 
รำยไดอ่ื้น 2.40 1.67 2.40 1.67 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ 14.49 24.66 14.47 24.63 รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

 

ซ้ืออุปกรณ์ 18.11 2.67 - - รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต 0.10 0.13 - - รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย 5.79 2.81 - - อตัรำร้อยละ 5.25 - 5.38 

และ  MLR - 0.75 ต่อปี 
   (2562: MLR - 0.75 ต่อปี) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2.01 2.18 1.91 1.71 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562                               
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน                
(หมำยเหตุ 9) 

    

บริษทัยอ่ย - - 39,658 44,462 
บริษทัร่วม 452 1,750 - 1,548 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั)     
บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั - 22,265 - - 
บริษทัอื่น 17 - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469 24,015 39,658 46,010 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั                 
(หมำยเหตุ 20)     

บริษทัยอ่ย - - 68 204 
บริษทัร่วม 6,133 6,133 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั)     
บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 57 18,978 - - 
บริษทั ขวญัเมือง กรุ๊ป จ ำกดั 34,952 73,271 - - 
บริษทัอื่น 27,482 13,996 13 1 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 62 - - - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,686 112,378 81 205 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 และกำรเคล่ือนไหว
ของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
2562 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวำคม 
2563 

บริษทั พีพีดบับลิวอี จ ำกดั บริษทัร่วม 11,000 - (100) 10,900 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ีน 
(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  (11,000) - 100 (10,900) 

เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ  - - - - 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
2562 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวำคม 
2563 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที                   
เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 101,500 2,500 - 104,000 

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 86,000 128,000 (83,000) 131,000 
บริษทั โซล่ำ เอน็เนอร์จี รูฟ                 
พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 6,000 - - 6,000 

บริษทั ยเูอซี แอด็วำนซ์                   
โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัส์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 127,000 49,000 (147,000) 29,000 

รวม  320,500 179,500 (230,000) 270,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
และมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 6 เดือน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.38 ถึง 5.50 และ MLR - 0.75 ต่อปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 และกำรเคล่ือนไหว
ของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
2562 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวำคม 
2563 

บริษทั ทีพีที เทพประทำนพร 
จ ำกดั 

มีกรรมกำร
ร่วมกนั 100,500 3,500 - 104,000 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรของ
บริษทัยอ่ย - 129,700 (129,700) - 

รวม  100,500 133,200 (129,700) 104,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
และมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 6 เดือน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.38 และ MLR - 0.75 ต่อปี 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคำ้งรับ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,000 
จ ำนวนท่ีไดรั้บคืน (100) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 10,900 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,556 36,708 21,129 25,417 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,999 3,843 1,434 3,340 
รวม 34,555 40,551 22,563 28,757 

 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ขอ้ 34.5 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 181 152 71 31 
เงินฝำกธนำคำร 64,441 29,136 24,830 14,679 
เช็คในมือ 11,929 11,172 11,370 9,510 
รวม 76,551 40,460 36,271 24,220 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพย ์และเงินฝำกประจ ำ มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.04 ถึง 
1.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.04 ถึง 1.00 ต่อปี)  
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 772 2,111 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - 1,548 4,224 7,582 
3 - 6 เดือน - - - 8,618 
6 - 12 เดือน - - - 5,276 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,548 4,996 23,587 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 8,662 8,027 6,530 4,119 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 105,510 140,552 62,412 83,423 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  57,780 94,180 43,338 71,775 
3 - 6 เดือน 25 1,099 25 1,099 
6 - 12 เดือน 11,870 516 11,870 93 
มำกกวำ่ 12 เดือน 2,609 1,726 513 - 

รวม 186,456 246,100 124,688 160,509 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน   
       (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (1,726) (877) - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 184,730 245,223 124,688 160,509 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 184,730 246,771 129,684 184,096 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)     
ลูกหน้ีอ่ืน  1,173 23,421 3,173 2,028 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 452 202 32,645 21,551 

รวม 1,625 23,623 35,818 23,579 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน   
       (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (1,156) (1,156) (1,156) (1,156) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 469 22,467 34,662 22,423 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ลูกหน้ีอ่ืน 46,037 49,515 12,232 14,786 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน   
       (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 

 
(2,849) 

 
(2,849) 

 
(1,849) 

 
(1,849) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 43,188 46,666 10,383 12,937 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 43,657 69,133 45,045 35,360 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 228,387 315,904 174,729 219,456 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน                             
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 4,882 3,005 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 849 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 5,731 3,005 

10. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 99,338 129,337 (4,547) (5,906) 94,791 123,431 
วตัถุดิบ 17,820 17,240 (1,161) (1,180) 16,659 16,060 
วสัดุส้ินเปลือง 16,093 15,312 (638) (188) 15,455 15,124 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 23,591 10,680 - - 23,591 10,680 

รวม 156,842 172,569 (6,346) (7,274) 150,496 165,295 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 73,640 104,001 (3,999) (4,711) 69,641 99,290 
วตัถุดิบ 441 1,140 - - 441 1,140 
วสัดุส้ินเปลือง 11,028 10,561 (638) (188) 10,390 10,373 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 21,387 10,680 - - 21,387 10,680 
รวม 106,496 126,382 (4,637) (4,899) 101,859 121,483 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
เป็นจ ำนวน 0.67 ลำ้นบำท (2562: 4.44 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 0.45 ลำ้นบำท (2562: 4.12 ลำ้นบำท)) 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็น
จ ำนวน 1.60 ล้ำนบำท (2562: 1.57 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษทัฯ : 0.71 ล้ำนบำท (2562: 1.57 ล้ำนบำท))                      
โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

    (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม                   
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน   

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 1,823 85 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  1,823 85 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีเป็นเงินลงทุนในหน่วยกองทุนรวมตลำดเงินของ
สถำบนักำรเงิน วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นกำรใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้อง
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนดงักล่ำว
ค ำนวณโดยใชร้ำคำมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

  



35 

12. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงเหลือจ ำนวน 30.7 ลำ้นบำท (2562: 30.1 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 30.4 
ลำ้นบำท (2562: 30.1 ลำ้นบำท)) เป็นเงินฝำกประจ ำ ซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำว
ตำมสัญญำเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงระบุให้บริษทัฯมีกำรวำงเงินฝำกประจ ำเป็นหลกัประกนั
เงินกูย้ืมระยะยำว ณ วนักู ้เป็นจ ำนวน 4 ลำ้นบำท และทยอยเพิ่มเงินฝำกประจ ำเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ระยะยำวเป็นงวดรำยเดือน เดือนละ 2 ลำ้นบำท จนครบ 30 ลำ้นบำท และเป็นเงินฝำกออมทรัพยข์องบริษทั
ยอ่ยซ่ึงไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินบตัรเครดิต 

13. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม 
ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม                                                     
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั 20,000 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20,000 

 ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนใน                         
ตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขำ้ลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั  
โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำว วดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 3 ซ่ึงเป็นกำรใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้โดยบริษทั โอดิน พำวเวอร์ 
จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลือก 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

14.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 

ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ำกดั 47,500 30,000 70.00 99.99 36,668 26,668 (4,326) (4,326) 32,342 22,342 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพทีี         

เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั                                                      99,600 99,600 

 

50.01 

 

50.01 49,809 49,809 - - 49,809 49,809 

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 200,000 200,000 (24,117) (24,117) 175,883 175,883 

บริษทั ยเูอซี แอด็วำนซ์ โพลิเมอร์ 

แอนด ์เคมิคลัส์ จ ำกดั 180,000 180,000 99.99 99.99 180,000 180,000 - - 180,000 180,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 466,477 456,477 (28,443) (28,443) 438,034 428,034 

14.2 รำยละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั   

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 
สัดส่วนท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม                        

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ขำดทุนท่ีแบ่งใหก้บั                    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม              

ในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี 

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

บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัทฯ       
บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั                                                      49.99 49.99 19,778 27,895 (8,117) (5,155) 
บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัท ยูเอซี                                    
เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 

      

Vientiane Waste Management Company 
Limited 49.99 49.99 59,565 23,517 (3,860) (5,124) 

 
  



37 

14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกนั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที  

เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 
Vientiane Waste Management 

Company Limited 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 18,620 17,898 9,605  23,958 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 290,091 286,262 157,890  131,671  
หน้ีสินหมุนเวียน 255,905 238,356 44,905  93,812  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,250 10,010 - - 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที  

เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 
Vientiane Waste Management 

Company Limited 
 2563 2562 2563 2562 
รำยได ้ 24 11 127 4 
ขำดทุน (16,145) (10,612) (7,721) (10,251) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (16,238) (10,612) (7,721) (10,251) 

สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที  

เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 
Vientiane Waste Management 

Company Limited 
 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (4,622) (4,721) (40,533)  9,056 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (937) (3,261) (17,543) (57,809) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 6,000 8,000 61,434 50,381 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) - - 4,490 (598) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับรำยกำร

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 123 13 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 441 18 7,971 1,043 
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 รำยกำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัทฯ 

บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ำกัด คร้ังท่ี 1/2563                           
มีมติอนุมติัให้บริษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ำกดั ท ำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 30 ลำ้นบำท เป็น 100 ลำ้นบำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 700,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท โดยบริษทั ยูเอซี                        
ยทิูลิตีส์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2563 และได้
ท ำกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้เป็นจ ำนวนร้อยละ 25 บริษทัฯลงทุนในหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ดงักล่ำวจ ำนวน 400,004 หุ้น และไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นแลว้รวมเป็นจ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท โดยกำรเขำ้ซ้ือ
หุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำว ลดลงจำกร้อยละ 99.99 
เป็นร้อยละ 70.00 

บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 

 Vientiane Waste Management Company Limited 

 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนำยน 2562 บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัย่อยในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ภำยใตช่ื้อ Vientiane Waste Management 
Company Limited เพื่อประกอบกิจกำรพฒันำท่ีดินเพื่อสร้ำงโรงงำนจดักำรขยะเพื่อผลิตพลงังำนทดแทน
ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยมีทุนจดทะเบียน 72,900 ลำ้นกีบ (หุ้นสำมญั 36.45 ลำ้นหุ้น      
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 2,000 กีบ) โดยบริษทัย่อยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 50.01 ทั้งน้ี                                    
ในระหวำ่งปี 2563 บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้สำมญัของบริษทัดงักล่ำว เป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 7,800.33 ลำ้นกีบ (หรือเทียบเท่ำ 24.11 ลำ้นบำท) (ปี 2562 บริษทั ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั ได้
จ่ำยช ำระค่ำหุน้สำมญัของบริษทัดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 12,760.05 ลำ้นกีบ (หรือเทียบเท่ำ 44.00 
ลำ้นบำท)) 

 ปัจจุบนั Vientiane Waste Management Company Limited ยงัเรียกช ำระค่ำหุน้ทุนจดทะเบียนไม่เตม็มูลค่ำ 
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

15.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

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

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ        
บริษทั บำงจำก ไบโอฟูเอล 

จ ำกดั 
ผลิตและจ ำหน่ำย      
ไบโอดีเซล ไทย 30.00 30.00 420,148 300,639 111,051 111,051 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท                
ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกัด         

บริษทั เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั รับเหมำก่อสร้ำง ไทย - 49.00 - - - - 
บริษทั พีพีดบับลิวอี จ ำกดั ลงทุนในธุรกิจ   

พลงังำน ไทย 49.98 49.98 - - - - 
บริษทั เอน็เนอร์เรย ์ยเูอซี 

(ประเทศไทย) จ ำกดั รับเหมำก่อสร้ำง ไทย 25.00 25.00 - - - - 
บริษทั โอดิน เมียนมำร์ จ ำกดั ลงทุนในโรงไฟฟ้ำ   

พลงังำนทำงเลือก ไทย 40.00 40.00 302 307 - - 
รวม     420,450 300,946 111,051 111,051 

15.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)     
จำกเงินลงทุนใน                 

บริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่นจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัรับ 
ในระหวำ่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั บำงจำก ไบโอฟูเอล จ ำกดั 263,074 72,506 - - 143,565 - 
บริษทั โอดิน เมียนมำร์ จ ำกดั (5) - - - - - 
รวม 263,069 72,506 - - 143,565 - 
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15.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 บริษทั บำงจำก ไบโอฟูเอล จ ำกดั 
 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,296,271 1,107,994 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,119,317 2,081,886 
หน้ีสินหมุนเวียน 847,530 1,451,317 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,229,635 798,503 

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,338,423 940,060 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 30% 30% 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 401,527 282,018 
ค่ำควำมนิยม 18,621 18,621 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 420,148 300,639 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 บริษทั บำงจำก ไบโอฟูเอล จ ำกดั 
 2563 2562 
รำยได ้ 8,146,525 5,876,568 
ก ำไร  876,913 241,688 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 876,913 241,688 
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15.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีขำดทุนเกนิทุน 

 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2 แห่ง (2562: 3 แห่ง) ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำวจนมูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์กลุ่มบริษทัไดห้ยุดรับรู้
ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้ภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือ
ทำงพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทุน) 

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่ง 
ผลก ำไร (ขำดทุน) สะสม 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั - (2,592) - (15,789) 
บริษทั พีพีดบับลิวอี จ ำกดั (291) (4,114) (11,688) (11,397) 
บริษทั เอน็เนอร์เรย ์ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ำกดั (474) 1,121 (422) 52 
รวม (765) (5,585) (12,110) (27,134) 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

บริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 

บริษทั เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ขำยหุ้นสำมญัทั้งหมดท่ีบริษทัย่อยดงักล่ำวถือในบริษทั เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกดั 
จ ำนวน 68,600 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ในรำคำหุน้ละ 0.10 บำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของ
หุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ใหแ้ก่บุคคลรำยหน่ึง ในจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 6,860 บำท 

16. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,536,618 1,625,467 725,776 780,763 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 22.1)  106,517 - 78,187 - 
รวม 1,643,135 1,625,467 803,963 780,763 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน:          
1 มกรำคม 2562 87,196 178,198 1,512,940  20,143  10,206  45,104 341,008  2,194,795 
ซ้ือเพิ่ม 41 2,371 12,904 1,193 689 6,080 9,446 32,724 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (4,214) (212) (398) (25) (5,400) - (10,249) 
โอนเขำ้ (ออก) - 21,507 57,802 (2,211) - - (77,098) - 
31 ธนัวำคม 2562 87,237 197,862 1,583,434 18,727 10,870 45,784 273,356 2,217,270 
ซ้ือเพิ่ม 6,718 456 3,439 376 241 2,900 2,181 16,311 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (41) - (712) (236) (19) (3,849) - (4,857) 
โอนเขำ้ (ออก) - 472 511 44 (27) - (1,000) - 
31 ธนัวำคม 2563 93,914 198,790 1,586,672 18,911 11,065 44,835 274,537 2,228,724 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:          
1 มกรำคม 2562 - 47,126  335,003 16,828  6,864  21,690 - 427,511 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 10,473 85,621 1,253 1,307 5,204 - 103,858 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/   
   ตดัจ ำหน่ำย - (1,523) (104) (390) (19) (3,240) - (5,276) 
โอนเขำ้ (ออก) - 30 2,086 (2,116) - - - - 
31 ธนัวำคม 2562 - 56,106 422,606 15,575 8,152 23,654 - 526,093 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 9,816 86,630 1,095 1,286 4,694 - 103,521 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ 
   ตดัจ ำหน่ำย - - (389) (236) (16) (3,849) - (4,490) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 7 (7) - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (2) (1) - - (3) 
31 ธนัวำคม 2563 - 65,922 508,847 16,439 9,414 24,499 - 625,121 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์:          
1 มกรำคม 2562 - 8,194  48,835  153 13  - - 57,195  
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - 10,824 - - - - 10,824 
โอนกลบัระหวำ่งปี - - (2,309) - - - - (2,309) 
31 ธนัวำคม 2562 - 8,194  57,350  153 13  - - 65,710 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - 1,247 28 - - - 1,275 
31 ธนัวำคม 2563 - 8,194 58,597 181 13 - - 66,985 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:         
31 ธนัวำคม 2562 87,237 133,562 1,103,478 2,999 2,705 22,130 273,356 1,625,467 

31 ธนัวำคม 2563 93,914 124,674 1,019,228 2,291 1,638 20,336 274,537 1,536,618 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2562 (94.93 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร)   103,858 

2563 (93.72 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร)   103,521 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร         เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน:          
1 มกรำคม 2562 15,246 82,738 1,044,787  17,653  4,126  32,747  89  1,197,386 
ซ้ือเพิ่ม - 1,230 7,368 680 323 6,080 4,290 19,971 
ตดัจ ำหน่ำย - - (78) (347) - (5,400) - (5,825) 
โอนเขำ้ (ออก) - 106 6,312 (2,210) - - (4,208) - 

31 ธนัวำคม 2562 15,246 84,074 1,058,389 15,776 4,449 33,427 171 1,211,532 
ซ้ือเพิ่ม 6,718 227 1,505 367 10 2,900 514 12,241 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (103) (236) - - - (339) 
โอนเขำ้ (ออก) - 155 348 4 7 - (514) - 

31 ธนัวำคม 2563 21,964 84,456 1,060,139 15,911 4,466 36,327 171 1,223,434 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:          
1 มกรำคม 2562 - 27,518  264,004  15,097  3,945  13,927  - 324,491  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,637 57,244 1,114 58 2,732 - 65,785 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี 
   จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (22) (338) - (3,240) - (3,600) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 2,117 (2,117) - - - - 

31 ธนัวำคม 2562 - 32,155 323,343 13,756 4,003 13,419 - 386,676 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,763 58,460 919 101 2,956 - 67,199 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี 
   จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (74) (236) - - - (310) 

31 ธนัวำคม 2563 - 36,918 381,729 14,439 4,104 16,375 - 453,565 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร         เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์:          
1 มกรำคม 2562 - 8,024 37,854 - - - - 45,878 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - 524 - - - - 524 
โอนกลบัระหวำ่งปี - - (2,309) - - - - (2,309) 

31 ธนัวำคม 2562 - 8,024 36,069 - - - - 44,093 

31 ธนัวำคม 2563 - 8,024 36,069 - - - - 44,093 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:         
31 ธนัวำคม 2562 15,246 43,895 698,977 2,020 446 20,008 171 780,763 

31 ธนัวำคม 2563 21,964 39,514 642,341 1,472 362 19,952 171 725,776 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2562 (61.22 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร)  65,785 

2563 (61.45 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร)  67,199 
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16.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมียอดคงเหลือของสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงจ ำนวน 283.43 
ลำ้นบำท (2562: 282.14 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อใชใ้น
กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไม่มีกำรรวม
ต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นรำคำทุนของโครงกำร (2562: มีกำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นรำคำทุนของ
โครงกำรจ ำนวน 2.65 ลำ้นบำท โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 5.50) 

16.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อำคำรของบริษทัฯซ่ึงมีรำคำทุน 64.21 ลำ้นบำท (2562: 83.64 ลำ้นบำท) ก่อสร้ำง
อยูบ่นท่ีดินเช่ำ (หมำยเหตุ 22) 

16.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีรำคำทุน 953.71 ลำ้นบำท (2562: 953.12 ลำ้นบำท)                         
(เฉพำะบริษทัฯ: 536.70 ลำ้นบำท (2562: 536.70 ลำ้นบำท)) น ำไปค ้ำประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 19) และเงินกูย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ 21) 

16.4 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย ซ่ึงมีรำคำทุน  201.61 ล้ำนบำท                             
(2562: 201.61 ลำ้นบำท) น ำไปค ้ำประกนัหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (หมำยเหตุ 22) 

16.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้ว                                             
แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 
130.44 ลำ้นบำท (2562: 51.79 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 75.29 ลำ้นบำท (2562: 39.37 ลำ้นบำท)) 

17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ควำมสัมพนัธ์
กบัลูกคำ้ สูตรกำรผลิต 

ค่ำตอบแทน                 
ในกำรไดม้ำซ่ึง
สัญญำสัมปทำน 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำงภำยใต้
สัญญำสัมปทำน 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่งพฒันำ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:       
รำคำทุน 127,000 18,000 130,411 24,435 2,589 302,435 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (50,346) (17,000) - - - (67,346) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 76,654 1,000 130,411 24,435 2,589 235,089 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:       
รำคำทุน 127,000 18,000 130,411 - - 275,411 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,461) (14,000) - - - (55,461) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 85,539 4,000 130,411 - - 219,950 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 219,950 101,424 
ซ้ือเพิ่มในระหวำ่งปี 27,024 130,411 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี (11,885) (11,885) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 235,089 219,950 

ค่ำตอบแทนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำสัมปทำนของ Vientiane Waste Management Company Limited ซ่ึง                                           
เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั เป็นค่ำตอบแทนท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยหน่ึงของบริษทั
ตำมข้อตกลงท่ีก ำหนดใน Share subscription and shareholders’ agreement เพื่อให้ได้มำซ่ึงสิทธิในกำร
ด ำเนินกำรพฒันำท่ีดินเพื่อก่อสร้ำงโรงงำนจดักำรขยะในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวภำยใต้
สัญญำสัมปทำน โดยสัญญำสัมปทำนดังกล่ำวมีระยะเวลำ 45 ปี นับจำกวนัท่ีลงนำมในสัญญำ ทั้ งน้ี                                  
ในปีปัจจุบนัโครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง บริษทัย่อยจึงยงัไม่เร่ิมตดัจ ำหน่ำยค่ำตอบแทนในกำร
ไดม้ำซ่ึงสญัญำสมัปทำนดงักล่ำว 

ทั้งน้ีบริษทัย่อยดังกล่ำวมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสัมปทำนท่ีดินและบ่อขยะเพื่อก่อสร้ำง
โรงงำนจดักำรขยะเพื่อผลิตพลงังำนทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท่ี์น ำกลบัมำใชใ้หม่ ให้แก่รัฐบำล
แห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ตั้งแต่วนัท่ีลงนำมในสัญญำสัมปทำนดว้ยอตัรำค่ำตอบแทน
สมัปทำนในแต่ละช่วงระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำสมัปทำนดงักล่ำว 

18. ค่ำควำมนิยม 

 บริษทัยอ่ยพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำง
กำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 10 ปี 
เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีกำรลงทุนเพิ่มในท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพื่อขยำยกิจกำร 

 ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 ปี 2564 ปี 2565 - 2573 
อตัรำกำรเติบโต 26.45 5.00 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี 6.54 6.54 
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ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกผลประกอบกำรในอดีต และกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด   
และอตัรำคิดลดเป็นอตัรำก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำน
นั้นๆ ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เช่ือวำ่ค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 2563 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR - 1,148 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้น MMR และ 5.50 101,300 62,400 - 20,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ MMR - 48,578 - 48,578 
รวม  101,300 112,126 - 68,578 

19.1  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯ                          
ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

19.2  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินของบริษทัย่อย                                     
ค  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อย และค ้ำประกนัโดย
บริษทัฯ 

20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 3 - 68 204 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  130,073 129,204 86,931 77,946 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 54 19,349 4 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน  12,981 13,197 10,937 7,654 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 22,970 14,929 - - 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์  1,311 3,458 45 1,023 
เจำ้หน้ีค่ำตอบแทนสญัญำสมัปทำน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมำยเหตุ 7) 34,934 72,899 - - 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 10,725 5,201 9 1 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  20,434 20,511 14,556 15,783 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 233,485 278,748 112,550 102,611 
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21. เงินกู้ยืมระยะยำว 
 (หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย      งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี)  กำรช ำระคืน 2563 2562 2563 2562 

1 MLR - 2.75 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือนรวม 45 งวด
เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2561 130,710 170,554 130,710 170,554 

2 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือนรวม 111 งวด 
เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2558 - 197,290 - - 

3 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือนรวม 84 งวด
เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2561 - 83,228 - - 

4 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือนรวม 84 งวด           
เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนำคม 2561 - 33,553 - - 

5 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือนรวม 84 งวด           
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2558 5,706 9,555 - - 

6 MLR - 1.75 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือนรวม 96 งวด           
เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2563 307,023 - - - 

7 2.00 และ MLR ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือนรวม 36 งวด           
เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2565 20,000 - 20,000 - 

รวม 463,439 494,180 150,710 170,554 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (148,846) (231,666) (81,240) (120,709) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 314,593 262,514 69,470 49,845 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 494,180 170,554 
บวก: กูเ้พิ่มในระหวำ่งปี 330,673 20,000 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูใ้นระหวำ่งปี (361,414) (39,844) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 463,439 150,710 

 เงินกูย้ืมระยะยำววงท่ี 1 ค ้ำประกนัโดยเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั (หมำยเหตุ 12) และกำรจ ำนอง
เคร่ืองจกัร (หมำยเหตุ 16.3) ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดั
บำงประกำรตำมท่ีระบุในสญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน Funded Debt/EBITDA เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืระยะยำววงท่ี 2 - 4 ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อย 
(หมำยเหตุ 16.3) และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำง                                     
กำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี เป็นตน้  
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 เงินกูย้มืระยะยำววงท่ี 5 ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ของโครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคำของบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 16.3) และสิทธิกำรเช่ำท่ีดินภำยใตส้ัญญำ
เช่ำพื้นท่ีหลงัคำของบริษทัย่อย และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืระยะยำววงท่ี 6 ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจักรของบริษทัย่อย 
(หมำยเหตุ 16.3) และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำง                                     
กำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมระยะยำววงท่ี 7 ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไข
ทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                    
ผูถื้อหุน้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี เป็นตน้ 

22. สัญญำเช่ำ 

22.1 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  

 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง             
2 - 26 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน อำคำร 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 39,331 62,581 9,306 111,218 
เพ่ิมข้ึน 3,094 - 780 3,874 
ตดัจ ำหน่ำย (1,217) - (575) (1,792) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (2,053) (3,623) (1,226) (6,902) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย 73 - 46 119 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 39,228 58,958 8,331 106,517 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน อำคำร 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 38,977 37,583 7,448 84,008 
ตดัจ ำหน่ำย (1,217) - - (1,217) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,905) (2,253) (519) (4,677) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย 73 - - 73 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 35,928 35,330 6,929 78,187 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 185,928 42,272 131,315 8,341 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (57,982) (1,670) (44,052) (331) 

รวม 127,946 40,602 87,263 8,010 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (23,755) (24,510) (9,924) (4,072) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 104,191 16,092 77,339 3,938 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ 36.2 
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 6,902 4,677 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 5,546 4,136 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 442 - 
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ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 
34.61 ลำ้นบำท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีรำยกำร                           
ท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ จ ำนวน 3.87 ลำ้นบำท  

23.  หุ้นกู้ 

      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
หุน้กู ้ 300,000 400,000 300,000 400,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี - (400,000) - (400,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอน
ภำยในหน่ึงปี 300,000 - 300,000 - 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 400,000 400,000 
บวก: ออกหุน้กูร้ะหวำ่งปี 300,000 300,000 
หกั: จ่ำยคืนหุน้กู ้ (400,000) (400,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 300,000 300,000 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯไดจ่้ำยคืนหุ้นกูเ้ป็นจ ำนวนเงิน 400 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
5.50 ต่อปี โดยเป็นกำรจ่ำยคืนหุน้กูต้ำมก ำหนดช ำระ 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจ ำนวนเงินรวม 300 ลำ้นบำท เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัและ/
หรือผูล้งทุนรำยใหญ่เท่ำนั้น หุน้กูด้งักล่ำวก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

  (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
18 มิถุนำยน 2563 300,000 1,000 300 5.50 18 มิถุนำยน 2565 

 ภำยใต้ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน                 
บำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ณ วนัส้ินงวดไม่เกิน 
3.0:1 
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24. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 21,349 19,382 18,231 17,234 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,969 2,630 2,127 1,796 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 411 504 355 451 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึน                                             
จำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ - 3,824 - 3,741 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 1,251 - 1,808 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (143) (4,991) (143) (4,991) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 25,837 21,349 22,378 18,231 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
5.30 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 5.30 ลำ้นบำท) (2562: จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 13 ถึง 22 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 13 ปี) (2562: 13 ถึง 25 ปี งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 14 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
อตัรำคิดลด 1.41% - 2.29% 2.38% - 3.13% 1.41% - 1.43% 2.30%, 2.71% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  3.00% - 5.00% 5.00% 3.00% - 5.00% 5.00% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.00% - 26.00% 0.00% - 22.00% 0.00% - 16.00% 0.00% - 21.00% 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (1,047) 1,020 (887) 949 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1,118 (1,054) 950 (896) 
 เพ่ิมข้ึน 10.0% ลดลง 10.0% เพ่ิมข้ึน 10.0% ลดลง 10.0% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (425) 474 (308) 339 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (959) 1,026 (831) 889 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1,135 (1,065) 984 (923) 
 เพ่ิมข้ึน 10.0% ลดลง 10.0% เพ่ิมข้ึน 10.0% ลดลง 10.0% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (394) 443 (302) 335 

25. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 117,228 116,867 84,613 82,663 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร (หมำยเหตุ 7) 34,555 40,551 22,563 28,757 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 16 และ 22) 110,423 103,858 71,876 65,785 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                  

(โอนกลบั) (หมำยเหตุ 16) 1,275 8,515 - (1,785) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 17) 11,885 11,885 - - 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 442 11,514 - 7,793 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 168,415 233,957 51,746 63,049 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 28,641 (761) 29,649 (2,993) 
ค่ำนำยหนำ้ 5,058 7,548 4,912 7,086 

27. ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 7,605 30,333 6,541 30,221 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (4,182) (8,884) (3,184) (4,719) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 3,423 21,449 3,357 25,502 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน                           
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 231 - 361 - 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 262,463 175,017 159,408 127,379 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 52,493 35,003 31,882 25,476 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 28) (6,839) (6,626) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (52,614) (14,501) - - 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม - - (28,713) - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 606 858 456 553 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (272) (531) (268) (527) 
ผลต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีส ำหรับปีท่ีไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 
9,671 

 
6,882 

 
- 

 
- 

อ่ืน ๆ 378 364 - - 

รวม (49,070) (13,554) (28,525) 26 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 3,423 21,449 3,357 25,502 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน  
   (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 

 
340 

 
170 

 
- 

 
- 

ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 1,259 1,444 927 980 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน - - 5,689 5,689 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 13,397 13,142 8,818 8,818 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 5,095 4,231 4,476 3,646 
รำยไดเ้งินอุดหนุนรอรับรู้ 1,786 1,952 1,786 1,952 
สญัญำเช่ำ 26 - - - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 10,867 10,725 - - 

รวม 32,770 31,664 21,696 21,085 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
มูลค่ำยติุธรรมของสินคำ้คงเหลือจำกกำรซ้ือกิจกำร 17 17 - - 
มูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์จำกกำร                      
ซ้ือกิจกำร 7,652 8,114 - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ำกกำรซ้ือกิจกำร 15,531 17,908 - - 
สญัญำเช่ำ 33,149 33,618 25,271 28,206 

รวม 56,349 59,657 25,271 28,206 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช้จ ำนวน 84.12 ลำ้นบำท (2562: 46.14 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้                              
รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกบริษทัย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษทัย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต                                  
เพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้
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รำยละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
31 ธนัวำคม 2562 - 1,791 
31 ธนัวำคม 2563 3,976 3,894 
31 ธนัวำคม 2564 3,731 3,731 
31 ธนัวำคม 2565 12,471 12,471 
31 ธนัวำคม 2566 11,094 11,062 
31 ธนัวำคม 2567 65,935 65,935 
31 ธนัวำคม 2568 40,451 - 
31 ธนัวำคม 2571 880 880 
 138,538 99,764 

28. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย 4 แห่งได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนสิทธิ
ประโยชน์ท่ีส ำคญับำงประกำรสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 
กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 8 ปี 

นบัจำกวนัท่ี 

กำรลดหยอ่น                                    
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละห้ำสิบ
ของอตัรำปกติเป็นเวลำ 5 ปี                   

นบัจำกวนัท่ี 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)   
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง 8 สิงหำคม 2556 7 สิงหำคม 2564 
กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว                  

และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ  
 

17 มกรำคม 2557 
 
- 

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 31 มกรำคม 2559 30 มกรำคม 2567 
บริษัท ยูเอซี แอ๊ดวำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั   
กำรผลิต Polymer solution และ Polymer emulsion 19 ธนัวำคม 2560 - 
บริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั   
กำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ 26 มกรำคม 2555 - 
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคำ 22 มิถุนำยน 2558 21 มิถุนำยน 2566 
บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั   
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคำ 29 กรกฎำคม 2558 28 กรกฎำคม 2566 
บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพทีี เอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั   
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง ยงัไม่เร่ิมด ำเนินกำร ยงัไม่เร่ิมด ำเนินกำร 
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 ทั้ งน้ี จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีรับยกเว้นต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและ                               
ทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและก๊ำซโซลีนธรรมชำติ และกำรผลิต                            
Polymer solution และ Polymer emulsion 

 ในฐำนะท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดในบตัรส่งเสริม     
กำรลงทุน 

 รำยไดข้องกลุ่มบริษทัจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บ                        
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                        
กำรส่งเสริม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกในประเทศ 299,835 443,352 907,003 2,366,817 1,206,838 2,810,169 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 19,567 16,697 42,822 45,093 62,389 61,790 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 319,402 460,049 949,825 2,411,910 1,269,227 2,871,959 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กิจกำรท่ีไดรั้บ                        
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                        
กำรส่งเสริม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกในประเทศ 105,731 156,342 819,266 2,291,125 924,997 2,447,467 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 39,247 42,617 39,247 42,617 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 105,731 156,342 858,513 2,333,742 964,244 2,490,084 
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29. ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 2 (UAC-W2) จ ำนวน 66,761,000 หน่วย ซ่ึงได้
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำ 10 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ                      
ซ่ึงใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมีอำย ุ2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย               
มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น โดยมีรำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ 5.55 บำท                          
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯไดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุกไตรมำส
ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผลกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 2 
(UAC-W2) ในวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 คือจ ำนวน 66,759,974 หน่วย 

 ในเดือนมิถุนำยน 2563 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 898 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 898 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท ในรำคำกำรใชสิ้ทธิหุ้นละ 5.55 บำท บริษทัฯไดรั้บเงินจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 
4,984 บำท และได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแล้วดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวันท่ี                                 
13 กรกฎำคม 2563 

 ทั้งน้ี ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ครบก ำหนดอำยุเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ซ่ึงตรงกับวนัท่ีใช้สิทธิ                         
คร้ังสุดทำ้ย โดยมีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหมดอำยไุปเป็นจ ำนวน 66,759,076 หน่วย 

30. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวน                                               
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) 271,172 163,878 156,051 101,876 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 667,606 667,605 667,606 667,605 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.406 0.245 0.234 0.153 
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 เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ (UAC-W2) มีรำคำใชสิ้ทธิสูงกว่ำรำคำตลำด
ของหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่น ำผลของใบส ำคญั
แสดงสิทธิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเพื่อหำก ำไรต่อหุน้ปรับลดในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ ประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ กลุ่มบริษทัจดั
โครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์และบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำน
ทั้งส้ิน ดงัน้ี  

(1) ส่วนงำนจ ำหน่ำยสินคำ้ 

(2) ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

(3) ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

(4) ส่วนงำนท่ีปรึกษำโครงกำร 

(5) ส่วนงำนอ่ืนๆ 

ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์รวม                             
ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมใน
งบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบัญชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 
ส่วนงำน 

จ ำหน่ำยสินคำ้ 
ส่วนงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

ส่วนงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม อ่ืนๆ 
ส่วนงำน 

จ ำหน่ำยสินคำ้ 
ส่วนงำน 

ท่ีปรึกษำโครงกำร รวมส่วนงำน 
ตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยได้:                   
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 837.7 2,321.7 209.9 278.8 65.1 127.2 113.5 113.6 43.7 60.0 18.7 1.8 1,288.6 2,903.1 (19.4) (31.1) 1,269.2 2,872.0 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน
ตำมส่วนงำน 178.9 309.5 78.0 79.7 (49.5) (13.6) 9.0 (0.8) 5.7 9.5 18.7 1.8 240.8 386.1 (0.8) - 240.0 386.1 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:                   
รำยไดอ่ื้น                 24.0 31.6 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม                263.1 72.5 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย                 (53.7) (68.5) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                 (154.1) (185.1) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (56.8) (61.6) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                 262.5 175.0 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                 (3.4) (21.4) 

ก ำไรส ำหรับปี                 259.1 153.6 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก   
ประเทศไทย 1,206,838 2,810,169 
ประเทศอ่ืนๆ 62,389 61,790 

รวม 1,269,227 2,871,959 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

(ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และ
สิทธิตำมสญัญำประกนัภยั) 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
ประเทศไทย 2,473,395 2,348,182 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 157,890 131,671 
รวม 2,631,285 2,479,853 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 117.45 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมำจำกส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์(ปี 2562 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงิน 
854.14 ลำ้นบำท และ 286.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมำจำกส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ)์ 

32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ถึง 5 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั และจะจ่ำย
ให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2563 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 3.52 ลำ้นบำท (2562: 3.40 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ 
2.59 ลำ้นบำท (2562: 2.58 ลำ้นบำท)) 
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33. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                              

เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2562 40,056 0.060 
รวมส ำหรับปี 2562  40,056  
    
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2563 90,127 0.135 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 40,056 0.060 
รวมส ำหรับปี 2563  130,183  

34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

34.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้บริกำรในพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำน และโกดงัสินคำ้ อำยุ
ของสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำบริกำร ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 3.78 4.03 2.14 2.14 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.94 3.67 0.94 3.08 
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34.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือสินค้ำ อุปกรณ์ และจ้ำงผู้รับเหมำ 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสญัญำซ้ือสินคำ้ อุปกรณ์ และจำ้งผูรั้บเหมำ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สกลุเงิน 2563 2562 2563 2562 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) 
บำท 78.47 39.61 37.55 28.63 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.43 2.74 1.11 2.61 
ยโูร 0.03 0.03 - - 
เยน 43.50 0.82 43.50 0.82 
ลำวกีบ 7.96 - - - 

34.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ และ                                
บริษทัย่อยคงเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 31.9 ลำ้นบำท (2562: 37.9 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 30.1 ลำ้นบำท 
(2562: 36.2 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั
เพื่อค ้ำประกนัคุณภำพสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้บำงรำย ค ้ำประกนัสญัญำจำ้งเหมำและค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 

34.4 ภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกเลตเตอร์ออฟเครดิต                         
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2562: 0.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ)                              
(เฉพำะบริษทัฯ: 0.2 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2562: ไม่มี)) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ี                                     
ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระจ ำนวนเงินประมำณ 30.0 ลำ้นบำท และ 15,896.9 ลำ้นกีบ (หรือเทียบเท่ำ 51.4 ลำ้น
บำท) (2562: 23,697.2 ล้ำนกีบ (หรือเทียบเท่ำ 80.4 ล้ำนบำท)) (เฉพำะบริษัทฯ : 30.0 ล้ำนบำท)          
(หมำยเหตุ 14) 

34.5 ภำระค ำ้ประกนัระหว่ำงกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯได้ค  ้ ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 514.0 ล้ำนบำท                              
(2562: 614.0 ลำ้นบำท) 
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35. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

    

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด                     
ตรำสำรหน้ี - 1.82 - 1.82 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.35 - 0.35 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรหน้ี   -   1.81   -   1.81 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   -   0.05   -   0.05 

  
  



67 

    
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

    

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด                     
ตรำสำรหน้ี - 0.08 - 0.08 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.26 - 0.26 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรหน้ี   -   0.08   -   0.08 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   -   0.03   -   0.03 

36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

36.1 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

     (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์   
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้                             

ป้องกนัควำมเส่ียง   
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 346 260 

รวมหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 346 260 
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 ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมบำงส่วน 
โดยเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ของรำยกำรอำ้งอิงซ่ึงมีอำยสุญัญำโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 9 เดือน 

36.2 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทุน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยำว หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และหุ้นกู ้กลุ่ม
บริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำม
เส่ียง ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินใหกู้ย้มื เงินฝำกกบัธนำคำรและสถำบนั
กำรเงิน และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้
สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้ตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจ ำนวน
เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

 ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม                                               
จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้ง
ของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ และกำรใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นกำรใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำกและอยูห่ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม  

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต โดยรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ของลูกหน้ีกำรคำ้ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อนกลุ่มบริษทั                                    
ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้                               
โดยพิจำรณำจำกอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ  

 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของตรำสำรหน้ีและตรำสำรอนุพนัธ์ไม่สูงมำกนกัเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็น
ธนำคำรท่ีมีอนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบนัจดัอนัดับควำม
น่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศ 
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 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน และควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรน ำเขำ้หรือ
ส่งออกสินคำ้ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึง
สญัญำโดยส่วนใหญ่มีอำยไุม่เกินหน่ึงปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.02 0.50 1.85 1.10 30.0371 30.1540 
เยน - - 3.53 - 0.2907 0.2759 
Vientiane Waste Management Company Limited   (ลำวกีบต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
บำท 8.75 0.57 29.55 53.01 310.6500 296.5250 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.79 0.32 1.61 0.88 30.0371 30.1540 
เยน - - 3.53 - 0.2907 0.2759 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

2563 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.79 0.20 29.86 - 31.13 30.05 - 30.20 4 มกรำคม 2564 - 16 เมษำยน 2564 
เยน 47.05 - 0.2901 - 0.2996 - 17 มีนำคม 2564 - 17 สิงหำคม 2564 
      

งบกำรเงินรวม 

2562 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.62 0.04 30.15 - 30.29 30.14 2 มกรำคม 2563 - 7 เมษำยน 2563 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.67 - 29.86 - 31.13 - 4 มกรำคม 2564 - 16 เมษำยน 2564 
เยน 47.05 - 0.2901 - 0.2996 - 17 มีนำคม 2564 - 17 สิงหำคม 2564 
      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.43 - 30.15 - 30.24 - 2 มกรำคม 2563 - 13 มีนำคม 2563 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน
อย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินเยน และสกุลเงินบำท โดย
ก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไม่ได้
ก ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียง
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของสกลุเงินตรำต่ำงประเทศสกลุเงินอ่ืน 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี 
 (ร้อยละ) (พนับำท) 

เหรียญสหรัฐ +1 (429) 
 -1 429 

เยน +6 (885) 
 -6 885 

บำท +5 (1,054) 
 -5 1,054 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู ้เงินกูย้ืมระยะยำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกำรจดัหำเงินกูย้ืมท่ีมีทั้งอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรำ
ดอกเบ้ียผนัแปรในสดัส่วนท่ีเหมำะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด 
หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 64.44 12.11 76.55 0.04 - 1.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 228.39 228.39 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 30.71 - 30.71 0.20 - 0.90 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 1.82 1.82 - 

 - - - 95.15 242.32 337.47  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 101.30 - - - - 101.30 2.40 และ 5.10 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 223.49 223.49 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 104.00 - - - - 104.00 5.38 

เงินกูย้มืระยะยำว - - - 463.44 - 463.44 2.00, MLR, MLR - 
1.75 และ MLR - 

2.75 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 23.75 19.98 84.21 - - 127.94 3.01 - 11.07 

หุน้กู ้ - 300.00 - - - 300.00 5.50 

 229.05 319.98 84.21 463.44 223.49 1,320.17  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 29.14 11.32 40.46 0.04 - 1.00 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - - - - 1.81 1.81 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 315.90 315.90 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 30.09 - 30.09 0.90 

 - - - 59.23 329.03 388.26  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

- - - 112.13 - 112.13 MOR, MOR - 1.50, 
MMR และ              
MLR - 2.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 278.75 278.75 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - - 100.50 - 100.50 MLR - 0.75 

เงินกูย้มืระยะยำว - - - 494.18 - 494.18 MLR - 1.25,               
MLR - 1.75 และ    

MLR - 2.75 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 23.81 14.91 - - 1.88 40.60 3.80 - 11.07 

หุน้กู ้ - 400.00 - - - 400.00 5.50 

 23.81 414.91 - 706.81 280.63 1,426.16  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 24.83 11.44 36.27 0.04 - 0.55 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 174.73 174.73 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 270.00 - - - - 270.00 5.38 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำ

ประกนั - - 
- 

30.36 - 30.36 0.20 - 0.90 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 0.08 0.08 - 

 270.00 - - 55.19 186.25 511.44  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 112.55 112.55 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 150.71 - 150.71 2.00, MLR และ 

MLR - 2.75 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 9.92 14.59 62.75 - - 87.26 3.40 - 5.16 
หุน้กู ้ - 300.00 - - - 300.00 5.50 

 9.92 314.59 62.75 150.71 112.55 650.52  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 14.68 9.54 24.22 0.04 - 0.65 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - - - - 0.08 0.08 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 219.46 219.46 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - 
 

- 320.50 - 320.50 MLR - 0.75 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 30.09 - 30.09 0.90 

 - - - 365.27 229.08 594.35  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 

ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
- - - 68.58 - 68.58 MMR และ  

MLR - 2.00 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 102.61 102.61 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 

 
170.55 - 170.55 MLR - 1.75 และ                

MLR - 2.75 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 3.38 2.75 - - 1.88 8.01 3.80 - 6.92 
หุน้กู ้ - 400.00 - - - 400.00 5.50 

 3.38 402.75 - 239.13 104.49 749.75  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลของอตัรำ
ดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี  
(ร้อยละ) (พนับำท) 

บำท +1 (4,434) 
 -1 4,434 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบขำ้งตน้จดัท ำข้ึนโดยใชส้มมติฐำนว่ำจ ำนวนเงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืม และตวัแปรอ่ืน
ทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวำ่อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดของเงินใหกู้ย้มื และ                                            
เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่ไดมี้อตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน
จึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระตลอด 12 เดือนเตม็ 

  



76 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม      
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินและสัญญำเช่ำ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมำณร้อยละ 39.54 ท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่ำ
ตำมบัญชีทั้งหมดของหน้ีสินดังกล่ำวท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน (2562: ร้อยละ 56.93) (เฉพำะบริษทัฯ:  
ร้อยละ 38.31 (2562: ร้อยละ 78.24)) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กำรกูย้ืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวำ่กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของ
เงินทุนท่ีหลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำ
ท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น                      
จำกสถำบนักำรเงิน 102,494 - - 102,494 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 233,485 - - 233,485 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 29,479 39,097 117,352 185,928 
เงินกูย้มืระยะยำว 161,099 276,350 64,112 501,561 
หุน้กู ้ 16,500 307,640 - 324,140 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 543,057 623,087 181,464 1,347,608 

     
ตรำสำรอนุพนัธ์     
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์: จ่ำยช ำระสุทธิ 346 - - 346 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 346 - - 346 
  



77 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น                                 
จำกสถำบนักำรเงิน - - - - 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 112,550 - - 112,550 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 14,062 28,849 88,403 131,314 
เงินกูย้มืระยะยำว 84,549 71,609 - 156,158 
หุน้กู ้ 16,500 307,640 - 324,140 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 227,661 408,098 88,403 724,162 

ตรำสำรอนุพนัธ์     
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์: จ่ำยช ำระสุทธิ 260 - - 260 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 260 - - 260 

36.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

37. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.93:1 (2562: 1.11:1) และเฉพำะบริษทัฯ                            
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.62:1 (2562: 0.71:1)) 

38. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัใหน้ ำเสนอ
เร่ืองท่ีส ำคญัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรำหุ้นละ 
0.20 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 133.52 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลเม่ือวนัท่ี 
9 ธนัวำคม 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 40.06 ลำ้นบำท คงเหลือเงินปันผลท่ี
จะจ่ำยเพิ่มในอตัรำหุน้ละ 0.14 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 93.46 ลำ้นบำท 
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2) อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 367,183,150.50 บำท เป็นจ ำนวน 
333,803,099.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเ บียนท่ีย ัง มิได้จ ำหน่ำยจ ำนวน 66,760 ,102 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ซ่ึงเหลือจำกกำรจดัสรรไวเ้พื่อรองรับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (UAC-W2)  

3) อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) จ ำนวน 
66,760,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 333,803,099.50 บำท เป็นจ ำนวน 
367,183,099.50 บำท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 

39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2564 
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