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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนอ่ืน 
7 ลกูหน้ีการคา้ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13 เจา้หน้ีการคา้ 
14 เจา้หน้ีอ่ืน 
15 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
16 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
17 ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 
18 ทุนเรือนหุน้ 
19 ส ารอง 
20 ส่วนงานด าเนินงาน 
21 รายไดจ้ากการลงทุน 
22 รายไดอ่ื้น 
23 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
24 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 ภาษีเงินได ้
29 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
31 การจดัสรรก าไรสะสม 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 
33 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ถนนจนัทนต์ดัใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 
 

บริษทัใหญ่ในระหว่างปีคือบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) “บริษทัใหญ่” ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยมีอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70.24 ของทุนท่ีออกและช าระ
แลว้ของบริษทั 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและเช้ือเพลิงจากขยะ รวมทั้งเศษหรือขยะหรือ
ของเสีย และประกอบกิจการสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง และก๊าซธรรมชาติ โดยมีสถานีบริการรวม 12 แห่ง 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชด้ าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 11 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า
ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุขอ้ 16 การวดัมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้  เก่ียวกับ 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 
หมายเหตุขอ้ 17 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับต้นทุนการ 

ร้ือถอน เก่ียวกบัขอ้สมมติส าคญัของความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและ
ความน่าจะเป็นของมลูค่าความเสียหาย 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

เม่ือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มลูท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงัน้ี 
  

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อสมมติท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32  
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

การรวมธุรกิจ 
  

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มลูค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มลูค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ให้ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด 
ไปหักจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่าประมาณ
การดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพ่ือ
สะท้อนผลของข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีได้รับเก่ียวกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงข้อมูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมลูค่าของจ านวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถ้กูซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถกูตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการ
ท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถกูปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนสินคา้ค านวณดงัน้ี 
 

1) สินคา้ส าเร็จรูปประเภทน ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน 
 

2) สินคา้คงเหลืออ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 1) ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วยต้นทุนท่ีซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การ
ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมลูค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด เงิน
ลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึก
ดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มลูค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา  
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน 20 และ 30 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 10 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง และอะไหล่ท่ีส าคญัท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใช ้
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมลูค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สิทธิการเช่าที่ดนิ 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน บริษทัตดัจ าหน่ายตน้ทุนสิทธิการเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าด าเนินงานโดยวิธี
เสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า 10 ปี 
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมลูค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ค านวณ
โดยการหามลูค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มลูค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกในราคาทุน 
 

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฏ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ ภาระผกูพนัสุทธิ
ของกลุ่มบริษทัจากโครงการดงักล่าวท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น
มลูค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดเป็นอตัราจากพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระ
ผกูพนัของบริษทัและมีสกลุเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 
 

การค านวณภาระผกูพนัของโครงการเงินชดเชยตามกฎหมายจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต
เป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมลูค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถกูจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการหนีสิ้นส าหรับต้นทุนในการร้ือถอน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอน (Decommissioning costs) เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอนประมาณข้ึนจากการคิดลดกระแสเงินสดของจ านวนประมาณการ
ตน้ทุนการร้ือถอนท่ีจะจ่ายในอนาคต ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอนไดรั้บการสอบทานและ
ประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

(ฑ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายได้ค่าขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

32 

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งมอบตามอตัราท่ีก าหนดให ้
รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ”) จะไดรั้บส่วนเพ่ิม (“ADDER”) 
นบัจากวนัเร่ิมตน้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เป็นระยะเวลา 7 ปี หลงัจากนั้นรายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะไดรั้บใน
อตัราปกติ 
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่า เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะ
เพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้ งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 

(ณ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลงหรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(ด) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน 
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

(ต) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นองคก์ร 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทั  
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้ น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารส าคญัหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่
จดัตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ี มีอ านาจและความ รับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 70.24 ในบริษทั
และมีกรรมการร่วมกนั 

TPI Polene Power Investment Co., Ltd. กมัพชูา เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100.00 และ
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (อ่อนนุช) จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั  

บริษทั ซีนิธ อินเตอร์เนชัน่แนล เทรดด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั  

บริษทั ทีพีไอ บริการ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั โรงกลัน่น ้ามนัทีพีไอ (1997) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่
จดัตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทีพีไอ รักษสุ์ขภาพ จ ากดั  
(เดิมช่ือ ทีพีไอ อินเตอร์เทรด จ ากดั) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลล ์จ ากดั  
(เดิมช่ือ ทีพีไอ แทงค ์เทอร์มินลั จ ากดั) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั ทีพีไอ พาณิชย ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั ทีพีไอ ออล ซีซัน่ส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั โพรพอ็กไซดไ์ทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั ไนเตรทไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั พลาสติก โพลีน จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่และมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัญพืช จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั บางกอกสหประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั ไทยพลาสติกฟิลม์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมทางออ้มของบริษทัใหญ่และมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยพลาสติกโปรดกัส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมทางออ้มของบริษทัใหญ่และมี
กรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่
จดัตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ธนาพรชยัวิสาหกิจ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โรงฝ้ายสระบุรี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ระยองป่าไม ้จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้และไฟฟ้า ราคาตลาด / ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตลาด / ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ขายสินทรัพย ์ มลูค่าตามบญัชี / ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ซ้ือเงินลงทุน มลูค่าตามบญัชี 
รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการส่วนกลาง ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่า ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยั ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย MLR ลบร้อยละ 1.5 

 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่      
ขายสินคา้และไฟฟ้า 917,669  917,669  655,508 
ซ้ือสินคา้และค่าบริการ 2,024,286  2,024,286  736,056 
รายไดอ่ื้น 3,714  3,714  4,315 
ค่าบริการส่วนกลาง - ตน้ทุนขาย 93,779  93,779  85,253 
ค่าบริการส่วนกลาง - ค่าใชจ่้ายในบริหาร 38,221  38,221  34,747 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  60,201 
เงินปันผลจ่าย 2,006,000  2,006,000  3,127,000 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 759  759  809 
กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 4,947  4,947  8,026 
ซ้ือสินคา้ 4,699  4,699  2,656 
รายไดอ่ื้น 223  223  17,520 
ขายสินทรัพย ์ -  -  36,397 
เงินปันผลจ่าย 466  466  - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 47,535  47,535  31,283 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,453  8,453  8,453 
ผู้บริหารส าคัญ      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั      

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 38,400  38,400  36,196 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 448  448  650 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 38,848  38,848  36,846 
 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

39 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 242,344  242,344  86,822 
กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จ ากดั 5  5  5,545 
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จ ากดั 71  71  563 
บริษทั ทีพีไอ ออล ซีซัน่ส์ จ ากดั 35  35  42 
บริษทั ไนเตรทไทย จ ากดั 1  1  3 
บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัพืช จ ากดั 1  1  - 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 13  13  20 
บริษทั บางกอกสหประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 8  8  12 
รวม 242,478  242,478  93,007 

 
ลกูหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกีย่วข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 11,859  11,859  7,969 
บริษทัย่อย      
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (อ่อนนุช) จ ากดั -  12  - 
กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จ ากดั 505  505  14 
บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัญพืช จ ากดั 1,943  1,943  2,414 
บริษทั บางกอกสหประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 827  827  578 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 20,488  20,488  16,642 
บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จ ากดั 223  223  - 

รวม 35,845  35,857  27,617 
 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 201,124  201,124  74,027 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จ ากดั  1,070  1,070  716 
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จ ากดั -  -  5 

รวม 202,194  202,194  74,748 

 
เจ้าหน้ีและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกีย่วข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 77,356  77,324  32,019 
กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จ ากดั -  -  75 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จ ากดั   2,325  2,325  268 
บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จ ากดั 98  98  4 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 45  45  - 
รวม 79,824  79,792  32,366 

 
  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 

41 

เงินกู้ยมืจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  4,528,846 
เพ่ิมข้ึน -  -  2,887,081 
ลดลง -  -  (7,415,927) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  - 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

(ก) บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดิน และอาคารโรงงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายสัญญา ก าหนดระยะเวลา 3 ปี ถึง 30 
ปี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน      

ที่ยกเลิกไม่ได้      
ภายในหน่ึงปี 16,434  16,434  14,371 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 87,131  87,131  63,575 
หลงัจากหา้ปี 482,013  482,013  325,589 
รวม 585,578  585,578  403,535 

 

สัญญาเช่าท่ีดินหลายฉบบัระบุว่าบริษทัตอ้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพ้ืนท่ีเช่าเม่ือส้ินสุดสัญญา ท าให้
บริษทัมียอดประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 168 ลา้นบาท 
(2560: 118 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 17) 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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(ข) บริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและบริการกับบริษทัใหญ่ โดยบริษทัใหญ่จะขายก๊าซร้อนเพ่ือให้บริษัท
น าไปใชผ้ลิตไฟฟ้า บริษทัใหญ่จะเรียกเก็บค่าบริการกบับริษทัในอตัราร้อยละตามท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ี
บริษทัจะขายไฟฟ้าให้แก่บริษทัใหญ่แต่เพียงผูเ้ดียวในอตัราตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ีในสญัญา และมีผลจนกวา่คู่สญัญาจะบอกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

(ค) เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายและบริการกบับริษทัใหญ่ โดยบริษทัใหญ่จะให้บริการ
เก่ียวกบัดา้นสาธารณูปโภค ดา้นบุคลากร การซ้ือขายสินคา้และทรัพยากรและการบริการอ่ืน ๆแก่บริษทั ซ่ึง
บริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบับริษทัใหญ่ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2559 หากไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิกสญัญา ใหส้ญัญามีอายตุ่อไปอีกคราวละ 3 ปี 

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 2,965  2,965  2,250 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 6,658  3,172  2,414 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 373,752  186,198  446,566 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 

(ในกองทุนส่วนบุคคล) 66,788  66,788  4,930 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 1  1  1 
รวม 450,164  259,124  456,161 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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6 เงนิลงทุนอืน่ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว      
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 800,000  800,000  850,691 
ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้  

(ในกองทุนรวมตราสารหน้ี) -  -  100,113 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 330,638  330,638  - 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) 2,530,465  2,530,465  2,623,452 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 299,549  299,549  200,307 
รวม 3,960,652  3,960,652  3,774,563 
      

ลกูหน้ีอื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ  
(ในกองทุนส่วนบุคคล) 5,825  5,825  5,936 

      

เงินลงทุนระยะยาวอื่น      
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 5,337  5,337  5,410 

 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 2 ราย โดย
กองทุนส่วนบุคคลดงักล่าวไดล้งทุนในเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินและตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูงและถูก
จดัอนัดบัอยู่ในระดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลมี
จ านวนรวมทั้งส้ิน 2,603 ลา้นบาท (2560: 2,634 ล้านบาท ) 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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7 ลูกหนีก้ารค้า 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2561  2561  2560 

   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  242,478  242,478  93,007 
กิจการอ่ืน ๆ   1,288,226  1,288,226  643,985 
รวม   1,530,704  1,530,704  736,992 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 168,059  168,059  86,997 
เกินก าหนดช าระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 74,419  74,419  6,010 
 242,478  242,478  93,007 

กจิการอืน่ ๆ      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,287,490  1,287,490  643,402 
เกินก าหนดช าระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 736  736  583 
 1,288,226  1,288,226  643,985 

สุทธิ 1,530,704  1,530,704  736,992 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดใหล้กูคา้หลายรายน าเงินสดหรือหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารมาใชเ้ป็นหลกัประกนั  
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั 
 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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8 สินค้าคงเหลอื 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 26,471  26,471  21,538 
สินคา้ระหวา่งผลิต 56,917  56,917  75,810 
วตัถุดิบ บรรจุภณัฑ ์และสารเคมี 89,137  89,137  100,040 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 439,527  439,527  280,714 
สินคา้ระหวา่งทาง 180  180  359 
 612,232  612,232  478,461 
หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (24,500)  (24,500)  (29,133) 
สุทธิ 587,732  587,732  449,328 
      

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

     

- ตน้ทุนขาย 3,656,063  3,656,063  2,217,169 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิ 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ -  - 
 

10,366 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (4,633)  (4,633)  - 

สุทธิ 3,651,430  3,651,430  2,227,535 
 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2561  2560 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  - 
เพ่ิมข้ึน   191,457  - 
   191,457  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน   -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   191,457  - 

 

TPI Polene Power Investment Company Limited 
 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัลงทุนจัดตั้ งบริษัท TPI Polene Power 
Investment Company Limited (“TPIPPI”) ในประเทศกมัพูชา โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 125,000 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ (1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 125 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 
และบริษทัถือหุน้จ านวน 490 หุน้ หรือร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นบริษทั TPIPPI จากผูร่้วมทุนฝ่าย
กมัพูชา จ านวน 510 หุน้ หรือ ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของ TPIPPI ภายหลงัการซ้ือหุน้เพ่ิมจะส่งผลใหบ้ริษทั
ถือหุน้เป็นจ านวน 1,000 หุน้ หรือร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ TPIPPI 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  TPIPPI ยงัไม่มีการเรียกช าระค่าหุ้นดงักล่าวและยงัไม่มีการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์
บริษทัจึงไม่ไดจ้ดัท างบการเงินรวมเน่ืองจากงบการเงินของ TPIPPI ไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของบริษทั 
 

ต่อเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 TPIPPI ไดเ้รียกช าระค่าหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและบริษทัไดช้ าระค่าหุ้น
ดงักล่าวเตม็มลูค่าเป็นจ านวนเงิน 125,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3.96 ลา้นบาท 
 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (อ่อนนุช) จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทลงทุนจดัตั้ งบริษัท ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ (อ่อนนุช) จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 750,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 7,500,000 หุน้ ซ่ึงไดจ้ด
ทะเบียนนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 และบริษทัถือหุน้จ านวน 7,499,995 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
    2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
    (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                           
TPI Polene Power Investment  

Co., Ltd. 
 ลงทุนในกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าใน 
ประเทศกมัพชูา 

 100.00  -  3,957  -  3,957  -  -  -  3,957  -  -  - 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  
(อ่อนนุช) จ  ากดั 

 ลงทุนในกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าจาก 
ขยะมลูฝอย 

 99.99 

 

-  187,500  -  187,500  -  -  -  187,500  -  -  - 

รวม            191,457  -  -  -  191,457  -  -  - 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 
  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองมือ  ติดตั้ง      สินทรัพย ์  สินทรัพย ์   
       เคร่ืองใช ้และ  และเคร่ืองใช ้    อะไหล่  ระหวา่งก่อสร้าง  ประมาณการ   
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ท่ีส าคญั  และติดตั้ง  ร้ือถอน  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 -  176,365  9,533,993  148,368  18,869  -  11,923  7,285,442  102,650  17,277,610 
เพ่ิมข้ึน -  -  8,427  31,211  3,954  117  -  6,453,242  9,742  6,506,693 
โอน -  15,997  1,227,789  -  60  -  6,368  (1,250,214)  -  - 
จ าหน่าย -  -  (128,609)  (40)  -  -  -  -  -  (128,649) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                    
   และ 1 มกราคม 2561 -  192,362  10,641,600  179,539  22,883  117  18,291  12,488,470  112,392  23,655,654 
เพ่ิมข้ึน 1,481,340  -  4,088  22,595  5,064  146  1,875  2,059,302  45,713  3,602,123 
โอน -  733,973  4,821,229  -  1,591  -  -  (5,556,793)  -  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (45)  -  -  -  -  (45) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,481,340  926,335  15,466,917  202,134  29,493  263  20,166  8,990,979  158,105  27,275,732 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
         เคร่ืองตกแต่ง           
       เคร่ืองมือ  ติดตั้ง      สินทรัพย ์  สินทรัพย ์   
       เคร่ืองใช ้และ  และเคร่ืองใช ้    อะไหล่  ระหวา่งก่อสร้าง  ประมาณการ   
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ท่ีส าคญั  และติดตั้ง  ร้ือถอน  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา                    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 -  14,600  1,722,584  65,162  13,489  -  -  -  2,570  1,818,405 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  6,703  337,741  13,515  2,536  5  -  -  3,669  364,169 
จ าหน่าย -  -  (30,409)  (40)  -  -  -  -  -  (30,449) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                    
  และ 1 มกราคม 2561 -  21,303  2,029,916  78,637  16,025  5  -  -  6,239  2,152,125 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  21,422  436,154  15,448  2,975  19  -  -  4,803  480,821 
จ าหน่าย -  -  -  -  (34)  -  -  -  -  (34) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  42,725  2,466,070  94,085  18,966  24  -  -  11,042  2,632,912 
                    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -  161,765  7,811,409  83,206  5,380  -  11,923  7,285,442  100,080  15,459,205 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                    
  และ 1 มกราคม 2561 -  171,059  8,611,684  100,902  6,858  112  18,291  12,488,470  106,153  21,503,529 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,481,340  883,610  13,000,847  108,049  10,527  239  20,166  8,990,979  147,063  24,642,820 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่
ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 828 ลา้นบาท (2560: 815 ล้านบาท)  
 

บริษทัไม่มีตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงการก่อสร้างโรงงานใหม่ท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
สินทรัพย ์(2560: 55 ล้านบาทและมีอัตราดอกเบีย้ท่ีรับรู้ร้อยละ MLR-1.75 ถึง MLR-1.5) 
 

11 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รวม 91,699  115,065  -  (309) 
หกักลบภาษีเงินได ้ -  (309)  -  309 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 91,699  114,756  -  - 

 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที่ 1
มกราคม 
2561 

 บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น  
ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
2561 

  (หมายเหต ุ28)  
  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  
  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 85,576  (10,238)  -  75,338 
สินคา้คงเหลือ 5,827  (927)  -  4,900 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 7,882 

 
1,234  2,177  11,293 

ผลขาดทุนยกไป 15,780  (15,780)  -  - 
การปรับมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -  168  -  168 
รวม 115,065  (25,543)  2,177  91,699 
        

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
การปรับมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (309)  309  -  - 
รวม (309)  309  -  - 
        

สุทธิ 114,756  (25,234)  2,177  91,699 

 
  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที่ 1 
มกราคม 
2560 

 บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น  
ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
2560 

  (หมายเหต ุ28)  
  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  
  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 95,881  (10,305)  -  85,576 
สินคา้คงเหลือ 3,753  2,074  -  5,827 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 6,441 

 
847  594  7,882 

ผลขาดทุนยกไป 83,668  (67,888)  -  15,780 
รวม 189,743  (75,272)  594  115,065 
        

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
การปรับมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -  (309)  -  (309) 
รวม -  (309)  -  (309) 
        

สุทธิ 189,743  (75,581)  594  114,756 
 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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12 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน      

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  - 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ - หมุนเวยีน -  -  - 
      

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน      

หุน้กู ้ 4,000,000  4,000,000  - 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ - ไม่หมุนเวยีน 4,000,000  4,000,000  - 
      

รวม 4,000,000  4,000,000  - 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  -  -  - 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,000,000  4,000,000  - 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหา้ปี -  -  - 
รวม 4,000,000  4,000,000  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้
 

 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหุน้กูไ้ม่มีประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มลูค่ารวม 4,000 ลา้นบาท (2560:ไม่มี) ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม     

วนัท่ีออก  2561  2560  2561  2560  2561  2560  อตัราดอกเบ้ีย  อายหุุน้กู ้
  (พันบาท)  (ร้อยละต่อปี)   
28 พฤศจิกายน 2561  -  -  4,000,000  -  4,000,000  -  3.90  3 ปี 
รวม  -  -  4,000,000  -  4,000,000  -     

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกและการเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท อายไุม่เกิน 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้

 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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13 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2561  2561  2560 

   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  202,194  202,194  74,748 
กิจการอ่ืน ๆ   174,901  174,901  98,500 
รวม   377,095  377,095  173,248 

 

14 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินประกนัผลงาน 853,019  853,019  1,480,805 
เจา้หน้ีอ่ืน - เคร่ืองจกัร 628,529  628,529  1,357,630 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 62,260  62,175  34,351 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 6,463  6,463  3,696 
อ่ืน ๆ 61,140  61,140  26,429 
รวม 1,611,411  1,611,326  2,902,911 

 

15 หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 29,917  29,917  535 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 83,732  83,732  41,621 
อ่ืน ๆ 5,059  5,059  13,736 
รวม 118,708  118,708  55,892 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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16 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ      
ประมาณการหนีสิ้นส าหรับ      
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน      
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 87,698  87,698  70,645 

      
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6,449  6,449  5,638 

      
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั      
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 10,885  10,885  2,968 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

  



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 70,645  70,645  58,148 
รับรู้ในก าไรขาดทุน      
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 6,449  6,449  5,638 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 10,885 
 

10,885 
 

2,968 
อืน่ ๆ      
ผลประโยชนจ่์าย (281)  (281)  (1,396) 
รับโอนภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ -  -  5,287 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 87,698  87,698  70,645 

 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอตัราหมุนเวียนพนกังาน อตัราคิดลดและการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.25  3.25  3.12 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 6.73  6.73  6.73 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 27 ปี   
(2560: 28 ปี)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (11,072)  13,415  (11,072)  13,415 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 11,793  (10,041)  11,793  
 

(10,041) 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) -  -  (9,022)  10,910 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) -  -  
 

9,646 
  

(8,234) 
 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพิ้จารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานให้
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่
พนกังานในงวดท่ีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการ
ดงักล่าวจะท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในงวดท่ีมีการแกไ้ขและ
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ิมข้ึนโดยประมาณจ านวน 37 ลา้นบาท 
และ 37 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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17 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับต้นทุนในการร้ือถอน 
 

 

   

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560    104,861 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน    12,951 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561    117,812 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน    50,146 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561    167,958 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    117,812 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    167,958 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้ 2561  2560 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/ พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม        
- หุ้นสามญั 1 8,400,000  8,400,000  8,400,000  8,400,000 
         

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 8,400,000  8,400,000  5,900,000  5,900,000 
ออกหุน้ใหม่ 1 -  -  2,500,000  2,500,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม        
- หุ้นสามญั 1 8,400,000  8,400,000  8,400,000  8,400,000 

 

 

การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 
 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเสร็จส้ินจ านวน 2,500 ลา้นหุน้ใน
ราคาหุน้ละ 7 บาท (มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 6 บาท) เป็นจ านวนเงินรวม 17,500 ลา้นบาทซ่ึงมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 15,000 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นจ านวน
เงินรวมประมาณ 419 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมลูค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ใหม่ หุน้ของบริษทัเร่ิม
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 
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19 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรก าไร 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

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

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

การเคลือ่นไหวในทุนส ารอง 
 

การเคล่ือนไหวในทุนส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

20 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

• พลงังานและสาธารณูปโภค 
• สถานีบริการน ้ามนัและแก๊ส 
• การเกษตรและอ่ืน ๆ 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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(ก) ข้อมลูเกีย่วกบัผลได้เสียตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 รายได้จากลูกค้าภายนอก  รายได้ระหว่างส่วนงาน  รายได้รวม  
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

ก่อนหักภาษทีี่รายงาน 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
พลงังานและสาธารณูปโภค 6,912,247  4,164,727  -  -  6,912,247  4,164,727  3,866,080  2,603,324 
สถานีบริการน ้ามนัและแก๊ส 707,560  700,087  -  -  707,560  700,087  (6,452)  46,724 
การเกษตรและอ่ืน ๆ -  -  -  -  -  -  -  17,064 
รวม 7,619,807  4,864,814  -  -  7,619,807  4,864,814  3,859,628  2,667,112 
                

ขาดทุนอ่ืน             -  - 
             3,859,628  2,667,112 
ตดัรายการ (ก าไร) ขาดทุนระหวา่งส่วนงาน          -  - 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ส าหรับปี          3,859,628  2,667,112 
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(ข) ข้อมลูเกีย่วกบัฐานะการเงินตามส่วนงานที่รายงาน 
 

   สินทรัพย์ส่วนงาน 
   2561  2560 
   (พันบาท) 
พลงังานและสาธารณูปโภค   27,023,205  22,954,338 
สถานีบริการน ้ามนัและแก๊ส   45,067  52,770 
การเกษตรและอ่ืน ๆ   -  5,544 
   27,068,272  23,012,652 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน   4,472,952  4,554,256 
สินทรัพย์รวม   31,541,224  27,566,908 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์น
ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้ 2 รายของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 6,952 ลา้นบาท (2560: 4,206 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของ
กลุ่มบริษทั 
 

21 รายได้จากการลงทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ 43,600  43,556  64,964 
อ่ืน ๆ 5,573  5,573  7,333 
รวม 49,173  49,129  72,297 
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22 รายได้อื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าสินไหมทดแทน 115,722  115,722  20,641 
รายไดค่้าเช่าเคร่ืองจกัร 67,798  67,798  - 
อ่ืน ๆ 16,231  16,231  28,780 
รวม 199,751  199,751  49,421 

 

23 ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 27,222  27,222  26,667 
ค่าสาธารณูปโภค 10,722  10,722  11,534 
ค่าเช่า 9,915  9,915  9,915 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,061  4,061  4,876 
อ่ืน ๆ 14,641  14,641  10,828 
รวม 66,561  66,561  63,820 
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24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 59,855  59,855  54,163 
ค่าบริการส่วนกลาง 46,799  46,799  36,021 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 51,965  51,295  31,256 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 8,649  8,649  13,032 
ค่าธรรมเนียม 13,009  12,999  10,598 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9,496  9,496  19,229 
อ่ืน ๆ 128,986  128,984  24,471 
รวม 318,759  318,077  188,770 

 

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 

ผู้บริหาร      
เงินเดือนและค่าแรง 22,383  22,383  20,336 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 449  449  650 
อ่ืน ๆ 16,016  16,016  15,860 
 38,848  38,848  36,846 
พนักงาน      
เงินเดือนและค่าแรง 411,912  411,912  346,977 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 6,000  6,000  4,988 
อ่ืน ๆ 35,759  35,759  30,890 
 453,671  453,671  382,855 
รวม 492,519  492,519  419,701 
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โครงการสมทบเงิน 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบใน
อตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย      
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงาน

ระหวา่งท า 13,960  13,960  4,415 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,520,629  2,520,629  1,434,041 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 405,442  405,442  338,871 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 467,534  467,534  340,334 
รวมอยู่ในต้นทุนในการจดัจ าหน่าย      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 27,222  27,222  26,667 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,061  4,061  4,876 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 59,855  59,855  54,163 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9,496  9,496  19,229 
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27 ต้นทุนทางการเงิน 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2561  2561  2560 

   (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  -  -  60,201 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร   5  5  32,943 
หุน้กู ้   14,531  14,531  - 
รวมดอกเบีย้จ่าย   14,536  14,536  93,144 
อ่ืน ๆ    4,433  4,433  3,208 
   18,969  18,969  96,352 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของสินทรัพย์

ท่ีเขา้เง่ือนไข 
  

     
- ส่วนท่ีบันทึกเป็นต้นทุนของสัญญาค่า 
งานระหว่างก่อสร้าง 

 
10 

 
-  - 

 
(55,436) 

สุทธิ   18,969  18,969  40,916 
 

28 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2561  2561  2560 

   (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของปีปัจจุบัน        
ส าหรับปีปัจจุบนั   135,435  135,435  - 
        

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 11  25,234  25,234  75,581 
        

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้   160,669  160,669  75,581 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบการเงินรวม 

 2561 
 อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   3,859,628 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  771,926 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดส้องเท่าและหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (12,326) 
ก าไรจากธุรกิจส่งเสริมการลงทุน   (603,182) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   4,251 
รวม 4.2  160,669 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   3,860,266    2,667,112 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  772,053  20  533,422 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดส้องเท่าและหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (12,453)    (20,878) 
ก าไรจากธุรกิจส่งเสริมการลงทุน   (603,182)    (440,644) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   4,251    3,681 
รวม 4.2  160,669  2.8  75,581 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
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29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัได้รับบัตรสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า
และผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ รวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) 

(ง) ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดแ้ละหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ และ 

(จ) ใหน้ าผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างไดรั้บการส่งเสริมไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลา
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดไดรั้บการส่งเสริม 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560 

 

กิจการท่ี 
ไดรั้บ 

การส่งเสริม  

กิจการท่ี 
ไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริม  รวม  

กิจการท่ี 
ไดรั้บ 

การส่งเสริม  

กิจการท่ี 
ไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายในประเทศ 5,287,456  2,332,351  7,619,807  3,556,971  1,307,843  4,864,814 
รวม 5,287,456  2,332,351  7,619,807  3,556,971  1,307,843  4,864,814 
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30 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  

(ขั้นพืน้ฐาน) 3,698,959  3,699,597  2,591,531 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,400,000  8,400,000  5,900,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย -  -  1,890,411 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก  

(ขั้นพืน้ฐาน) 8,400,000  8,400,000  7,790,411 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.440  0.440  0.333 
 

31 การจดัสรรก าไรสะสม 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ก าไรสะสมจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.1 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 8,400 ลา้นหุ้น เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 840 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร
สะสมจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.1 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 8,400 ลา้นหุ้น เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 840 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไร
สะสมจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.1 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 8,400 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 840 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 
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ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,520 ลา้นบาท เงินปันผลส าหรับปีดงักล่าวไดร้วมเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ในระหวา่งปี 2560 ดงันั้น
เงินปันผลท่ีจะต้องจ่ายเพ่ิมอีกจึงเท่ากับอตัราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 336 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ก าไรสะสมจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 8,400 ลา้นหุ้น เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 504 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร
สะสมจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.1 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 8,400 ลา้นหุ้น เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 840 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร
สะสมจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.1 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 8,400 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 840 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี  1 มีนาคม 2560 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย 
เงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 5,900 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,593 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษทัเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม
จ านวน 185 ลา้นบาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 533 ลา้นบาท (2560: บริษัทได้จัดสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 129 ล้านบาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายท้ังส้ิน 
348 ล้านบาท) 
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32 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือการ
ออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้  
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ซ่ึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวมซ่ึงไม่รวม
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราลอยตวั บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระ
หรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน  

5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2561         
หมุนเวยีน         
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - -  -  -  - 

ไม่หมุนเวยีน         
หุน้กู ้ 3.90 -  4,000,000  -  4,000,000 

รวม  -  4,000,000  -  4,000,000 

         
ปี 2560         
หมุนเวยีน         
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - -  -  -  - 

ไม่หมุนเวยีน         
หุน้กู ้ - -  -  -  - 

รวม  -  -  -  - 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากรายการซ้ืออะไหล่ วสัดุส้ินเปลือง 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
 

ณ 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,549  63  83 
เจา้หน้ีอ่ืน (1,419,642)  (1,419,642)  (2,774,021) 
 (1,416,093)  (1,419,579)  (2,773,938) 
      

เงินยโูร      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3  3  - 
เจา้หน้ีอ่ืน (10,684)  (10,684)  (26,408) 
 (10,681)  (10,681)  (26,408) 
      

เงินอื่น ๆ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100  100  10 
เจา้หน้ีอ่ืน (633)  (633)  - 
 (533)  (533)  10 
      

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มคีวามเส่ียง (1,427,307)  (1,430,793)  (2,800,336) 
 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิต
เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตส้ัญญาระยะยาวกบัคู่สัญญานอ้ยราย โดยทัว่ไปจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนท่ีมีขนาดใหญ่หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืน ๆ และเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีระยะสั้นอ่ืน ๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบ
ก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

มลูค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาดมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงมูลค่า
ยติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 
 บญัชี ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2561         
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทีว่ดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม         
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 330,638 -  330,638  -  330,638 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) 2,530,465 -  2,530,465  -  2,530,465 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทีไ่ม่ได้

วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม         
หุน้กู ้ 4,000,000 -  4,016,748  -  4,016,748 
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   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 
 บญัชี ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2560         
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทีว่ดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม         
ตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้  
(ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 100,113 -  100,113  -  100,113 

ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) 2,623,452 -  2,623,452  -  2,623,452 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทีไ่ม่ได้

วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม         
หุน้กู ้ - -  -  -  - 

 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

เทคนิคการประเมินมลูค่า 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมลูค่าท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
ตราสารทุนถือไวเ้พ่ือคา้ (ในกองทุน

รวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 
 มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้  เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไ ท ย  ( Thai Bond Market Association Government Bond Yield 
Curve) ณ วนัท่ีรายงาน 

ตราสารหน้ีภาคเอกชนถือไวเ้พ่ือคา้  
 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด/การคิดลดกระแสเงินสด ประเมิน
มูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาถึง (1) ราคาเสนอซ้ือขายในปัจจุบนัหรือ
ราคาเสนอซ้ือขายล่าสุดส าหรับหลกัทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ี
ไม่มีสภาพคล่อง และ (2) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีค านวณจากอตัราคิดลด
ท่ีอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายของหลกัทรัพยท่ี์มีระยะเวลาไถ่ถอน
และระดบัสินเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง ปรับปรุงดว้ย illiquidity factor 
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ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
หุน้กู ้  ค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้ขอ้มูลท่ีหาได้จากตลาด (Observable 

Market Data) ปรับด้วยค่าความเส่ียงด้านเครดิตของคู่ค้าแต่ละราย  
(ไม่รวมความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั/บริษทั) และค่าความ
เส่ียงดา้นอ่ืนๆเพ่ือสะทอ้นมลูค่าท่ีแทจ้ริงของตราสารอนุพนัธ์ 

 

33 ภาระผูกพนักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้      
สญัญาก่อสร้าง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 2,014,709  2,014,709  447,427 
      
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้      
ภายในหน่ึงปี 4,164  4,164  3,640 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,365  4,365  5,690 
รวม 8,529  8,529  9,330 

 

สัญญาเช่าด  าเนินงาน 
 

บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินและยานพาหนะหลายฉบบัเป็นระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี ในการน้ี บริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าเช่าในอตัราค่าเช่าต่อปีท่ีแตกต่างกนัตามท่ีระบุในสญัญา  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ      
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 37,225  37,225  37,252 
รวม 37,225  37,225  37,252 
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สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  ประเภท Non-Firm โดยใช้ขยะเป็นเช้ือเพลิงหลัก และความร้อนท้ิงจาก
กระบวนการผลิตปูนซีเมนตเ์ป็นเช้ือเพลิงเสริมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) อายุสญัญานบัตั้งแต่
เดือนท่ีบริษทัขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5 ปี และเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาลง หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงคจ์ะต่ออายุสญัญา
ออกไป ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนครบก าหนดอายุสัญญา และให้สัญญามีอายุต่อไปอีก
คราวละ 5 ปี ตามสัญญาดงักล่าว บริษทัไดรั้บค่าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 7 ปีเพ่ิมเติมจาก
อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพ้ืนฐานนบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไดใ้นสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า ปัจจุบนับริษทัมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดงัน้ี 
 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ปริมาณพลงัไฟฟ้าทีรั่บซือ้ตามสัญญา วนัเร่ิมสัญญา วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้ 
สญัญาฉบบัท่ี 1 18 เมกะวตัต ์ 7 พฤศจิกายน 2557 16 มกราคม 2558 
สญัญาฉบบัท่ี 2 55 เมกะวตัต ์ 13 พฤศจิกายน 2556 6 สิงหาคม 2558 
สญัญาฉบบัท่ี 3 90 เมกะวตัต ์ 17 สิงหาคม 2560 5 เมษายน 2561 

 

34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ร่วมประมูลในโครงการก าจดัมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยมีเง่ือนไขก าหนดให้
กิจการวางหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัมูลค่า 657 ลา้นบาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่า
โครงการ) 
 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อน ามาถือปฏิบตัิเป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ 

โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ต่อ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และพบว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือ
ปฏิบติั 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลกัการบัญชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
 

(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสญัญา
เช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน   
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 


