
 

บริษัท ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

(เดิมชือ บริษัท ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากัด) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายงานการตรวจสอบและงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

 



 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ 

 บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 (เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั) 

  

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ซึง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั  

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั 

โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ในส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพอีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เรืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น

แยกต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี 
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 การรับรู้รายไดจ้ากการขาย 

 บริษทัมีรายได้จากการขายชินงานฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงแม่พิมพท์ีใช้สําหรับการผลิต

ชินงานฉลากฟิล์มหดรัดรูป สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 677.25 ลา้นบาท ประกอบ

กับบริษทัมีสัญญาทีทาํกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากและมีเงือนไขเกียวกบัชินงานและแม่พิมพที์แตกต่างกนั เช่น 

การกาํหนดราคาของรายการ และการรับประกนัแม่พิมพ ์เป็นตน้ นอกจากนี จุดโอนการควบคุมแม่พิมพข์ึนอยู่

กบัการยอมรับผลการทดสอบการผลิตชินงานและการส่งมอบชินงานแลว้ ซีงทาํใหเ้กิดความเสียงเกียวกบัการวดั

มูลค่าและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ ดงันนั ขา้พเจา้จึงระบุว่า การรับรู้รายไดจ้ากการขายเป็นความเสียงทีมี

นยัสําคญัซึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีทีเกียวกบัการรับรู้

รายไดจ้ากการขายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1  

   วิธีการตรวจสอบของขา้พเจ้าต่อเรืองดังกล่าว ขา้พเจ้าได้ทาํความเขา้ใจระบบการควบคุม

ภายในวงจรรายไดแ้ละรายการบญัชีทีเกียวขอ้ง ทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดแ้ละรายการบญัชีทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะทีเกียวกบัการควบคุมการวดัมูลค่าและ

รอบระยะเวลาในการรับรู้ของรายไดจ้ากการขาย นอกจากนี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างรายการรายไดเ้พือทดสอบ

รายละเอียดกบัสัญญาหรือเอกสารทีเกียวขอ้งเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของการรับรู้รายไดต้ามเงือนไขของ

สัญญาทีทาํกบัลูกคา้และมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชี รวมทงัการตรวจสอบการตดัยอดรายไดจ้ากการ

ขายในช่วงก่อนและภายหลงัวนัสินงวดบญัชี รวมทงั การวิเคราะห์เปรียบเทียบ นอกจากนี ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความ

เหมาะสมและเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ 

 ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

   บริษทัมีสินคา้คา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 

117.77 ลา้นบาท ซึงคิดเป็นร้อยละ 13.97 ของสินทรัพยร์วมของบริษทั สินคา้คงเหลือไดร้วมสินคา้ลา้สมยัหรือ

เสือมสภาพ ได้แก่ ชินงานสําเร็จรูปและชินงานระหว่างผลิตส่วนทีผลิตเกินคาํสังซือและอาจไม่สามารถ

จาํหน่ายไดอี้กหากไม่มีคาํสังซือซาํจากลูกคา้ และวตัถุดิบ วสัดุสินเปลือง ส่วนทีมีการเสือมสภาพตามเวลาทาํ

ให้หมดอายุจนไม่สามารถนาํมาใช้ในการผลิตไดอี้กต่อไป ซึงอาจมีมูลค่าลดลงในปัจจุบนั ทงันีนโยบายการ

บัญชีสําหรับสินค้าคงเหลือและรายละเอียดสําหรับสินค้าคงเหลือ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 3.5 และขอ้ 8 ตามลาํดบั สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะตาํกว่า ผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้สาํเร็จรูปทีเก่า

หรือลา้สมยั โดยกาํหนดจาํนวนค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้จากอัตราร้อยละของมูลค่าตามบัญชีของสินค้าที

เคลือนไหวชา้หรือลา้สมยัในแต่ละช่วงอายขุองสินคา้คงเหลือและวิเคราะห์สินคา้ทีลา้สมยัหรือเสือมสภาพราย

ตวัประกอบ ดังนัน ขา้พเจ้าจึงระบุว่า การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นความเสียงทีมีนัยสําคญัซึงต้องให้

ความสนใจเป็นพเิศษในการตรวจสอบ 
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  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรืองดงักล่าว ขา้พเจา้ได ้ทดสอบการควบคุมภายในเกียวกบั

การคาํนวณตน้ทุนสินคา้ เขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้ ตรวจสอบการจดัทาํรายงานวิเคราะห์อายุของ

สินคา้คงเหลือ  สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานและวธีิการทีผูบ้ริหารใช้

ในการกาํหนดมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บโดยการตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนซึงแสดงถึงการประมาณการทีดีทีสุด

ของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเรืองการกาํหนดอตัราร้อยละทีใช้ในการคาํนวณค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้ในแต่ละ

ช่วงอายุสินค้า และการทดสอบการคาํนวณค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ นอกจากนีข้าพเจ้าได้ให้

ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของเกียวกบันโยบายการบญัชีและจาํนวนเงินเกียวกับการ

รับรู้ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 

ข้อมูลอืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เชือมนัต่อขอ้มูลอืน 

  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอา่นและพจิารณา

ว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

   เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแล เพือให้ผูมี้หน้าทีในการ

กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น

เพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

   ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดาํเนินงานต่อเนือง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการ

ดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนืองต่อไปได ้

   ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่า  

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนัอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้

งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี  

  ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สังเกตและสงสัยเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญใน

งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ

ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบเพือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล 

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ

บญัชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควร

หรือไม่  

*****/5 
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  ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญั ซึงรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์

ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจ้าไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญั

มากทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้

อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบั 

เรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงาน

ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 

 ผูส้อบบญัชีทีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัดิ 

 

 

 

  (นายธนะวุฒิ  พบิูลยส์วสัดิ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6699 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 



2563 2562

(จดัประเภทใหม่)

หมายเหตุ (หมายเหตุ 34)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7           110,738,250.10 4,899,816.03 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 8           149,478,767.12 101,206,026.35 

สินคา้คงเหลือ 9           115,779,336.82 124,159,260.95 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                 71,075.70 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 10         150,000,000.00 -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 496,396.92 426,089.23 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 526,492,750.96 230,762,268.26 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 11         3,025,253.99 3,007,486.17 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 12         -                 1,200,000.00 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13         223,433,729.87 172,552,931.44 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14         72,770,615.44 -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15         4,870,360.16 4,946,939.45 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16         4,404,741.88 3,185,617.39 

แม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย 17         6,218,191.26 9,461,881.70 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั 12         1,200,000.00 -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 466,849.94 173,597.80 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 316,389,742.54 194,528,453.95 

รวมสินทรัพย์ 842,882,493.50 425,290,722.21 

6

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

บาท

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

(เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2563 2562

(จดัประเภทใหม่)

หมายเหตุ (หมายเหตุ 34)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 18         3,146,372.01 41,042,671.53 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 6.3, 19 82,908,679.23 77,910,717.63 

หนีสินสญัญาอนุพนัธ์ 30.5      3,500,454.59 -                   

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 20         11,666,666.69 18,096,000.00 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 6.3, 21 11,692,720.27 3,790,653.21 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,638,096.74 -                   

รวมหนีสินหมุนเวียน 114,552,989.53 140,840,042.37 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20         8,333,333.31 48,030,000.00 

หนีสินตามสญัญาเช่า 6.3, 21 57,291,192.33 4,297,707.44 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 22         4,958,905.35 4,053,296.84 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 70,583,430.99 56,381,004.28 

รวมหนีสิน 185,136,420.52 197,221,046.65 

7

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2563 2562

(จดัประเภทใหม่)

หมายเหตุ (หมายเหตุ 34)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 23         

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 220,000,000.00 

หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 100,000,000.00 

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 220,000,000.00 

หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 100,000,000.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 23 378,757,394.56 -                   

กาํไรสะสม 24         

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24         12,663,160.89 4,926,315.78 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 46,325,517.53 123,143,359.78 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 657,746,072.98 228,069,675.56 

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 842,882,493.50 425,290,722.21 

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

(เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท
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            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

(หมายเหตุ 29)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6.4     677,248,033.32 585,183,980.18

รายไดอื้น 928,343.94 1,212,168.53

รวมรายได้ 678,176,377.26 586,396,148.71

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 6.4     479,389,286.13 429,512,919.50

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 6.4     27,532,828.41 27,307,970.78

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6.4     60,974,321.32 51,686,923.04

รวมค่าใชจ่้าย 567,896,435.86 508,507,813.32

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 110,279,941.40 77,888,335.39

ตน้ทุนทางการเงิน 6.4     12,551,407.09 6,670,237.64

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 97,728,534.31 71,218,097.75

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28      19,552,150.13 14,321,432.81

กาํไรสาํหรับปี 78,176,384.18 56,896,664.94

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว้ 22      -                 (2,563,799.84)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 28      -                 512,759.97 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี -                 (2,051,039.87)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 78,176,384.18 54,845,625.07

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 29      

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.27 0.30 
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บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

บาท

(เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

ทีออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 1 มกราคม 2562 55,000,000.00 -                 -                166,824,050.49 221,824,050.49 

เพิมทุนหุน้สามญั 23 45,000,000.00 -                 -                -                   45,000,000.00 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 -                 -                 4,926,315.78 (4,926,315.78) -                    

เงินปันผลจ่าย 24 -                 -                 -                (93,600,000.00) (93,600,000.00)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                 -                 -                56,896,664.94 56,896,664.94 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี -                 -                 -                (2,051,039.87) (2,051,039.87)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000.00 -                 4,926,315.78 123,143,359.78 228,069,675.56 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 100,000,000.00 -                 4,926,315.78 123,143,359.78 228,069,675.56 

ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -      -                 -      (257,381.32) (257,381.32)

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

- ปรับปรุงแลว้ 100,000,000.00 -                 4,926,315.78 122,885,978.46 227,812,294.24 

เพิมทุนหุน้สามญั 23 120,000,000.00 396,000,000.00 -                -                   516,000,000.00 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญั 

- สุทธิจากภาษี 23 -                 (17,242,605.44) -                -                   (17,242,605.44)

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 -                 -                 7,736,845.11 (7,736,845.11) -                    

เงินปันผลจ่าย 24 -                 -                 -                (147,000,000.00) (147,000,000.00)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -      

กาํไรสาํหรับปี -                 -                 -                78,176,384.18 78,176,384.18 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 220,000,000.00 378,757,394.56 12,663,160.89 46,325,517.53 657,746,072.98 

กาํไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท

(เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2563 2562

(จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 34)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 78,176,384.18 56,896,664.94

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 45,056,040.99 33,490,824.64

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 308,005.01 1,375,770.42

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (2,120,798.15) 6,162,308.35

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 10,721.60 231,592.67

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  166,317.08

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 3,616,986.40 118,315.27

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 905,608.51 467,973.00

รายไดด้อกเบียรับ (248,800.95) (78,945.69)

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 10,083,566.12 6,233,595.16

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19,552,150.13 14,321,432.81

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 155,339,863.84 119,385,848.65

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (39,440,825.67) (20,400,624.00)

สินคา้คงเหลือ 10,500,722.28 (24,847,365.22)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (70,307.69) (127,659.75)

แม่พิมพร์อตดัจ่าย 3,243,690.44 (3,666,107.83)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (202,000.00) 120,060.00 
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บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบกระแสเงนิสด

(เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2563 2562

(จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 34)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 9,255,620.82 10,290,569.72

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 138,626,764.02 80,754,721.57

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ -                  1,392,159.15

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (14,778,357.63) (15,655,835.61)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 123,848,406.39 66,491,045.11

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนั (เพมิขึน) ลดลง (17,767.82) 70,634.25

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารหนีของกิจการอืน (150,000,000.00) -                

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (109,841,753.11) (57,168,825.42)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 7,850.00 88,630.00

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (617,330.00) (507,100.00)

รับดอกเบียรับ 120,728.20 78,898.93

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (260,348,272.73) (57,437,762.24)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (38,099,269.72) (9,267,108.39)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 82,400,000.00 67,600,000.00

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (128,526,000.00) (14,464,000.00)

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (12,331,456.92) (3,399,932.94)

เงินสดรับจากการเพิมทุนหุน้สามญั 516,000,000.00 45,000,000.00 

(เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั)

บาท

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
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บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2563 2562

(จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 34)

เงินสดจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญั (19,753,256.80) -                

จ่ายเงินปันผล (147,000,000.00) (93,600,000.00)

จ่ายดอกเบีย (10,351,716.15) (6,003,782.44)

242,338,300.41 (14,134,823.77)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 105,838,434.07 (5,081,540.90)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 4,899,816.03 9,981,356.93 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 110,738,250.10 4,899,816.03 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าในระหว่างปี (94,805,108.30) (59,035,039.63)

เงินจ่ายล่วงหนา้เพือซือสินทรัพย ์(เพมิขึน) ลดลง (11,174,898.58) -                

เจา้หนีซือสินทรัพยเ์พมิขึน (ลดลง) (3,861,746.23) 1,866,214.21 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (109,841,753.11) (57,168,825.42)

2. ในระหว่างปีมีการซือทรัพยสิ์นโดยการก่อหนี ดงันี

หนีสินตามสญัญาเช่า 1,886,705.51 2,796,517.30 

(เดิมชือ บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

13

บริษทั ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

(เดิมชือ บริษัท ชริงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

1. ขอ้มูลทวัไป 

1.1  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 20 

กันยายน 2550 และตามมติทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัที 30 พฤษภาคม 

2563 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือวนัที 1 มิถุนายน 2563 

    บริษทัมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี 

   สํานักงานใหญ่ตังอยู่ทีเลขที 68/2-5 หมู่ที 5 ตาํบลบางสมัคร อาํเภอบางปะกง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 24130  

   สาขาตงัอยูท่ีเลขที 89 หมู่ที 12 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.2 ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายฉลากฟิลม์หดรัดรูป 

 1.3  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวทอย ซึงถือหุ้นสามญัของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 45.46 

ของจาํนวนหุน้สามญัทงัหมดของบริษทั 

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึน

ตามแบบกาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกัด ทีกาํหนดโดยประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย

การบญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีที

มีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครืองมือทางการเงิน 

 ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

 ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัที 16  การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

 ฉบบัที 19  การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทาง

การเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (Modified 

Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบ

สะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครังแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลักการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใช้โดย

บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาปฏิบติัใช้เป็นครัง

แรก โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ ทังนี  บริษัทเลือกปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสัญญาเช่าทีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

โดยการรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของบริษทั ณ วนัทีนาํมาปฏิบตัิใชค้รัง

แรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากบัหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ย

จาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซึงเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ใน

งบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติั 

ทงันี ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุงบการเงินขอ้ 5 

 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

   ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซึงการปรับปรุง

ดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปนี 

   การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

             มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนทีกล่าว

ขา้งตน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอืนๆเพืออธิบายให้ชดัเจนขึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันันเป็น

การอา้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงนิ 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุงคํานิยามของ

สินทรัพย์และหนีสิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนีสินในงบการเงิน นอกจากนียงัรวมถึง

หลกัการใหม่และแนวปฏิบติัทีไดถู้กเพมิเติมเขา้ไป ดงัต่อไปนี 

  1. การวดัมูลค่า ซึงรวมถึงปัจจยัทีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 

 2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซึงรวมถึงเมือใดทีจะจดัประเภทรายการรายได้

และค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

  3. กิจการทีเสนอรายงาน 

  4. เมือใดสินทรัพยแ์ละหนีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

              กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่า

ในการรายงานทางการเงิน 

 

 คํานิยามของธุรกิจ 

           คาํนิยามของธุรกิจ ทีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรือง การรวม

ธุรกิจ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึนถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือช่วยให้กิจการใช้ในการ

กาํหนดว่ารายการคา้นนัต้องบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซือสินทรัพย”์ หรือไม่ 

การปรับปรุงมีดงันี 

1. อธิบายให้ชัดเจนขึนในเรืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นัน กลุ่มของกิจกรรมและ

สินทรัพยท์ีไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการทีสาํคญัเป็นอยา่งน้อยซึง

เมือนาํมารวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเรืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันาํเข้าหรือกระบวนการทีขาด

หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิมแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพือประกอบความเข้าใจเพือช่วยให้กิจการประเมินว่า

กระบวนการทีสําคญัไดถู้กซือหรือไม ่

4. ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัวของ

สินคา้และบริการทีใหก้บัลูกคา้ และตดัเรืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออก

จากมาตรฐานฯ 

5. เพิมเรืองการทดสอบความตงัใจเป็นทางเลือก ซึงอนุญาตให้ทาํการประเมินอย่างง่ายว่า

กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท์ีไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 
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คํานิยามของความมีสาระสําคัญ 

               คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 เรือง การ

นาํเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และทาํให้เกิดการปรับปรุงซึงเป็นผลทีสืบเนืองไปมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัอืน 

    การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิงขึนของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ

แนวคิดเพือ หลีกเลียงความสับสนทีอาจเกิดขึนจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมข้อกาํหนดสนับสนุนเขา้ไวด้ว้ยกันของมาตรฐานการบญัชี ฉบับที 1 เรือง การ

นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพือทาํใหค้าํนิยามมีความชดัเจนมากขึนและอธิบายถึงการ

นาํความมีสาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน 

3. การนาํแนวปฏิบติัทีมีอยู่ของคาํนิยามของความมีสาระสําคญัมาไวใ้นทีเดียวกนั ร่วมกนั

กบัคาํนิยาม 

การปฏิรูปอตัราดอกเบียอ้างองิ 

          การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 

9 เรือง เครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูล

เครืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนันได้ปรับเปลียนข้อกาํหนดของการบัญชีป้องกันความเสียง

โดยเฉพาะเพือเป็นการบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากความไม่แน่นอนทีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบียอา้งอิงทีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) 

นอกจากนี การปรับปรุงไดก้าํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิมเติมกบันกัลงทุนเกียวกบัความสัมพนัธ์ของ

การป้องกนัความเสียงทีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นนั 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

2.4 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า และไดล้ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวนัที 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรบัปรุงดงันี 

1. การยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวข้องกับ COVID-19 ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2563 

ทงันีอนุญาตใหก้ิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนีเพือเป็นการผ่อนปรน

ในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าทีเกิดขึนอนัเป็นผล

โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงือนไขตามทีระบุไว ้ถือเป็น

การเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านันเสมือนว่าไม่ใช่การ

เปลียนแปลงสัญญาเช่า  
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2. เพิมขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดขึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง โดยกิจการ

ตอ้งถือปฏิบตัิตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทงันีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผล

บงัคบัใชไ้ด ้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

3.  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั  

 3.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือ

มีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ทีได้

ส่งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

 3.2 เครืองมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการขึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงันี 

 รายการทีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือผ่าน

กาํไรขาดทุน) และ 

 รายการทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

    บริษัทต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนีเฉพาะเมือบริษัท

เปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านนั 

 ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้

สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) ซึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 

ในการรับรู้รายการเมือเริมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทาง

การเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ย

ตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสิน

ทางการเงินนัน ต้นทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนนนัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินซึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที

เกิดจากสินทรัพยท์างการเงินนนัเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียหรือไม่  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนีขึนอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัในการจดัการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดั

มูลค่าตราสารหนีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนีของบริษทัราคาทุนตดั

จาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมือบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพือรับกระแสเงินสด

ตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็น

การจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบียจาก

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึน

จากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอืน พร้อม

กบักาํไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเมือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน

ตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพย์

ทางการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํใหเ้กิดกระแสเงินสด 

ซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้การ

เปลียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ยกเวน้ 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายไดด้อกเบีย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนที

เกียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เมือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมทีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่

เขา้กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอืน รายไดด้อกเบียจากสินทรัพย์

ทางการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินทีไม่เขา้เงือนไขการวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากตราสารหนีทีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือ

ขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอืนในรอบระยะเวลาทีเกิดรายการ 

เงินปันผลทีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายได้

อืนเมือบริษทัมีสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผล 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น

กาํไรขาดทุนอืนในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก

การด้อยค่า) ของตราสารทุนทีวดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ

เปลียนแปลงอืน ๆ ในมูลค่ายุติธรรม 
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 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงนิ 

หนีสินทางการเงินทงัหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบียที

แทจ้ริงทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการหนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบียทีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัด

จาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของ

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึงของ

ตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน          

 

 การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

 บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

เมือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามข้อกาํหนดของสัญญาของเครืองมือทางการเงินนัน การซือหรือขาย

สินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซือขาย ซึงเป็นวนัทีบริษทัตกลงทีจะซือหรือ

ขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงิน

สดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเมือบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอน

ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

              การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน บริษทั

พิจารณาการเปลียนแปลงในความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนด

วิธีการวดัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบียทีแทจ้ริงทีแตกต่างกนั   ในแต่ละระดบั 

โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญั ซึงบริษทั

ใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอาย ุ

 

 3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน    

และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน      

นบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

 3.4 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  

  ถือปฏิบติัตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีการคา้รับรู้เมือเริมแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิงตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการได้รับ

ชาํระ ในกรณีทีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิงตอบแทน 
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ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
โดยใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 ในการ
วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน
ตลอดอายุหนีและรับรู้ผลขาดทุนตงัแต่การรับรู้รายการลูกหนีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ลูกหนีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัทีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายที
คาดว่าจะเกิดขึนจะขึนอยู่กบัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึงมีการ
ปรับเพือสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทีมีผลต่อ
ความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหนี บริษทัไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการ
ว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศทีขายสินคา้และบริการให้เป็น
ปัจจยัทีเกียวข้องมากทีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปลียนแปลงทีคาดการณ์ไวใ้น
ปัจจยัเหล่านี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
  ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั) รับรู้มูลค่า
เริมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หนี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินทีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ (ถา้มี) ซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญคือ 
ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าทีจะไดรั้บจากลูกหนีการคา้ หนีสูญ 
ทีเกิดขึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนทนัทีโดยถือเป็นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายบริหาร 
 ค่าเผือหนีสงสัยว่าจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหนี และการคาดการณ์
เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ จาํนวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญพิจารณาจากประวติัการตดั
จาํหน่ายหนีสูญและอายหุนีของลูกหนี ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนีสูญ 
 

 3.5 สินคา้คงเหลือ 
 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 
 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทงัหมดในการซือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุน

อืนๆ ทีเกิดขึนเพือให้สินคา้คงเหลือนันอยู่ในสถานทีและอยู่ในสภาพทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ตน้ทุน
แปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงทีอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดับ
กาํลงัการผลิตตามปกติ  

 ตน้ทุนในการซือ ประกอบด้วย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับการซือสินค้านัน เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอืนๆซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินทีไดรั้บคืนจากการซือสินคา้ 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ
การตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือให้ขายสินคา้ได ้ 

 

3.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 

  ทีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือ

ดอ้ยค่า (ถา้มี)  
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   ราคาทุนรับรู้เมือเริมแรกทีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พอืใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทงัตน้ทุนในการรือถอน 

ขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยซึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 บริษทัจะบนัทึกค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ากมีขอ้บง่ชีว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนอาจ

ตาํกวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

 รายจ่ายเกียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีขึนในภายหลงั จะถูก

บนัทึกเพิมในบญัชีของสินทรัพยท์ีเกียวข้อง หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิมเติมในอนาคตเกินกว่าทีได้เคยประเมินได้จากสินทรัพย์นัน ส่วนค่า

ซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาอืนในภายหลงัและจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดขึน 

 ค่าเสือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปนี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10 ปี 

เครืองจกัร 5 - 10 ปี 

เครืองมือและอุปกรณ์ 3 - 10 ปี 

เครืองใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

เครืองตกแต่งสํานกังาน 5 ปี 

 

บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี 

  บริษทัคิดค่าเสือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจาก

กนัเมือส่วนประกอบแต่ละส่วนนนัมีตน้ทุนทีมีนยัสาํคญัเมือเทียบกบัตน้ทุนทงัหมดของสินทรัพยน์นั 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอปุกรณ์ระหวา่งติดตงั 

  บริษทัตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 3.7 ตน้ทุนการกูย้มื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยที์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การทาํให้อยู่ในสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นนัจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิด

รายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั 

 

 

 



24 

 

 

3.8 สัญญาเช่า 

  ถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

  ณ วนัเริมตน้สัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานันเป็นการใหสิ้ทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

   บริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ได้ทีระบุในสัญญาเช่าหรือตาม

ระยะเวลาทีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าทีมีผลอยู่ ณ วนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น

ครังแรก (ณ วนัที 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกนันและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิก

สัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผลทีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั ทงันีพิจารณาถึงผลกระทบ

ของการเปลียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัการต่ออายุของสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

  สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เริมแรก ตน้ทุนทางตรงทีเกิดขึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหักสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

  ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนทีจะเกิดขึนสําหรับผูเ้ช่าในการ

รือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งองิใหอ้ยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า 

   ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แต่ละประเภท 

  

 หนสิีนตามสัญญาเช่า 

  หนีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ได้

จ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระ

คงที (รวมถึงการจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หักลูกหนีสิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินที

คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ายงั

รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบริษทัจะใชสิ้ทธิ

เลือกนนั และการจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า

บริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
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  บริษทัคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วน

เพมิ ณ วนัทีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบียตามนยัของหนีสินสัญญาเช่านนัไม่สามารถกาํหนดได ้

ทงันีอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับด้วยค่า

ความเสียงทีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัน หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลบริษทัจะวดั

มูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนเพือสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพือ

สะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี บริษทัจะวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการ

เลือกในการซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํา 

 บริษทัเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสัน (สัญญาเช่าทีมีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซือ) และสัญญา

เช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าการเงิน 

  สัญญาเช่าทรัพยสิ์นทีมีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้ผู ้

เช่าทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย

มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นทีเช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า โดยจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายแต่ละครังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหนีสินและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้อตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงคา้ง ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอด

อายขุองสัญญาเช่า  

 

  สัญญาเช่าดําเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นทีความเสียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานเป็น

ค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัซือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัดแสดงตามราคาทุนหักค่า   

ตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
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  รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพยที์สามารถระบไุดที้เกียวขอ้งนนั ค่าใชจ่้ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและ

ตราผลิตภณัฑท์ีเกิดขึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

  ค่าตัดจําหน่ายคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปนี 

ค่าลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 

   บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 

 3.10 แม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย 

   แม่พิมพร์อตดัจาํหน่ายแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีผลผลิต 

 

 3.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

  ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินว่ามีขอ้บ่งชีของสินทรัพยว์่ามีการด้อยค่า

หรือไม่ หากสินทรัพยน์ันมีขอ้บ่งชีของการด้อยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมือมีการกลบัรายการการประเมิน

มูลค่าของสินทรัพยเ์พิมของสินทรัพยชิ์นเดียวกนัทีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าใน

เวลาต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิมขึน

ในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสมหรือค่าตดั

จาํหน่าย มูลค่าทีจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย  

 

 3.12 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 

  ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทุน 

 

 3.13 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสาํรองเลียง

ชีพเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 

 บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงาน

จ่ายสะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินทีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี

ทีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึงบริษทัถือว่าเงินชดเชย

ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการ

ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง

ใช้ขอ้สมมติทีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกียวกับอัตราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains 

and losses) จะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน โดยถือเป็นส่วนหนึงของกาํไรสะสม 

 

 3.14 ประมาณการหนีสิน 

การประมาณการหนีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือบริษทัมีภาระหนีสินเกิดขึน

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนีสินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระ

หนีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินได้อย่างน่าเชือถือถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนัยสําคัญ 

ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด

ปัจจุบนัก่อนคาํนวณภาษีเงินได ้เพือให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไป

ตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน  

 

 3.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที

เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีมียอดคงเหลือ ณ วนัทีในงบแสดง

ฐานะการเงินได้บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 

 

 3.16 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทับนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนทีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวล

รัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกด้วยรายการทีได้รับ

ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราวระหวา่ง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนีสินนนั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินได้รอ

การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที

เกียวกบัรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมือมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนํา

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุก

รายการจะถูกรับรู้เป็นหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือ

เกิดจากผลแตกต่างชวัคราวต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสิน

ในครังแรกซึงเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทาง

บัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมค้าหาก

เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด

ทีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหนีสิน

ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือทีคาดไดค่้อนขา้งแน่นอน

วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน  

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกันได้ก็

ต่อเมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 

 

 3.17 กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ย

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
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 3.18 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

  บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษทั 

รวมถึงบริษทัทีทาํหน้าทีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการทีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่

ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการทีเกียวขอ้ง

กบับุคคลเหล่านนั 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 3.19 สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเสียง  

บริษทัรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญาและวดั

มูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน การบญัชีสําหรับการ

เปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัขึนอยู่กบัว่าบริษทัไดก้าํหนดให้สัญญาอนุพนัธ์ดงักล่าว

เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงหรือไม่ รวมทงั ลกัษณะของรายการทีมีการป้องกันความเสียง 

บริษทักาํหนดใหส้ัญญาอนุพนัธ์ส่วนหนึงเป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง ดงัต่อไปนี 

 การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์รัพยห์รือหนีสินทีรับรู้รายการแลว้ 

หรือสัญญาผูกมดัทียงัไม่ไดรั้บรู้รายการ (การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายติุธรรม) หรือ 

 การป้องกนัความเสียงส่วนทีเกียวขอ้งกบักระแสเงินสดของรายการสินทรัพยห์รือหนีสินที

รับรู้รายการแลว้ หรือรายการทีคาดการณ์ทีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

(การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด) 

 การจดัประเภทสัญญาอนุพนัธ์ทีไม่ไดป้ฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเสียงเป็นสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนหรือหนีสินไม่หมุนเวียนเมือระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการทีมีการป้องกัน

ความเสียงมีจาํนวนมากกว่า 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนีสินหมุนเวียน

เมือระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงมีจาํนวนไม่เกิน 12 เดือน 

ตราสารอนุพนัธ์บางตัวไม่มีคุณสมบติัในการป้องกันความเสียง การเปลียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินทีไม่เขา้เงือนไขการบญัชีป้องกันความเสียงรับรู้ทันทีใน

กาํไรหรือขาดทุนและรวมอยูใ่นกาํไร (ขาดทุน) อืน 

 

ถือปฎิบตัิก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

เครืองมือทางการเงนิทีเป็นตราสารอนุพันธ์ 

เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใช้เพือจัดการความเสียงทีเกิดจากการ

เปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน เครืองมือทางการเงิน

ทีใชส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึงไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน 

ณ วนัทีทาํสัญญา 
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สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกันความเสียงทีเกิดจากการผนัผวนของ

อตัราแลกเปลียนของรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีจะมีในอนาคต ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ตามสัญญาและอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริง ณ วนัทีครบกาํหนดสัญญาจะ

ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดรายการ 

 

3.20  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 บริษทัใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มี

ตลาดทีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้

วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

   ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

  ระดบัที 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนั 

  ระดบัที 2 ใช้ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดบั 1 ทีสามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที

คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั  

  ระดบัที 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการ

ประมาณขึน  

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมี

การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

 

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที

เกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญของลกูหนี 

ถือปฎิบตัิตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563  

ในการประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน โดยคาํนึงถึงประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทนุดา้นเครดิต

ในอดีตซึงมีการปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั และการคาดการณล์่วงหนา้เกียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที

มีผลต่อความสามารถในการชาํระหนี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  อตัราการว่างงาน และ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index)  
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ถือปฎิบตัิก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทนุทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ

หนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนนั 

 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินค้าคงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

พิจารณาจากราคาทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้  

 

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษทัจะบนัทึกค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยน์นัหรือเมือมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า การทีจะสรุปวา่มูลค่าคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกวา่มูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยห์รือไม่นนัจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกียวกบัการใช้ขอ้สมมติฐานทีสําคญั

ในการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

    

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุน

ทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้

จาํนวนสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่

จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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สัญญาเช่า  

ถือปฎิบตัิตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า บริษทั

กาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ

ขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกนัน และระยะเวลาตามสิทธิ

เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนัน ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใชสิ้ทธิเลือก

ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและ

สภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํใหเ้กิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนนั 

ภายหลงัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล บริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมี

นยัสาํคญัซึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 

ถือปฎิบตัิก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน          

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อน

หรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท์ีเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ซึงไม่มีการซือขายในตลาดซือขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษทัใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวิธีการและตงัขอ้สมมติฐานซึงส่วนใหญอ่า้งอิงจาก

สถานะของตลาดทีมีอยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของขอ้สมมติฐานหลกัทีใชร้วมอยู่ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30.7 

 

5. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบติั  

 ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 

โดยบริษทัมีผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี 
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 บาท 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหตุ 34) 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมนุเวียนอืน  101,206,026.35  (363,051.22)  -  100,842,975.13 

 สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ -  41,324.57  -  41,324.57 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

 เงินลงทุนระยะยาวอืน 1,200,000.00  (1,200,000.00)  -  - 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 172,552,931.44  -  (12,046,322.67)  160,506,608.77 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  83,386,626.03  83,386,626.03 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,185,617.39  64,345.33  -  3,249,962.72 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน        

  ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั -  1,200,000.00  -  1,200,000.00 

หนีสินหมุนเวียน        

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 77,910,717.63  (192,164.15)  -  77,718,553.48 

 ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด 

    ชาํระภายในหนึงปี  3,790,653.21 

 

- 

 

8,277,883.32 

 

12,068,536.53 

 หนีสินสัญญาอนุพนัธ์ -  192,164.15  -  192,164.15 

หนีสินไม่หมุนเวยีน        

 หนีสินตามสัญญาเช่า 4,297,707.44  -  63,062,420.04  67,360,127.48 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 123,143,359.78  (257,381.32)  -  122,885,978.46 

 

5.1 เครืองมือทางการเงิน 

ผลกระทบทีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี 

 บาท 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 123,143,359.78 

การเพิมขึนจากค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (257,381.32) 

การปรับปรุงกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

(257,381.32) 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ 

   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบติั  

 

122,885,978.46 
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 

ณ วนัที 1 มกราคม  2563 (วนัทีถือปฏิบติัครังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจทีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน ดงันี 
 บาท 

 

มูลค่ายตุิธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์  

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

 รวม 

 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  4,899,816.03  4,899,816.03 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื -  100,842,975.13  100,842,975.13 

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ ์ 41,324.57  -  41,324.57 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื -  426,089.23  426,089.23 

เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนั -  3,007,486.17  3,007,486.17 

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียน      

 ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั -  1,200,000.00  1,200,000.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -  173,597.80  173,597.80 

 41,324.57  110,549,964.36  110,591,288.93 

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563      

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน -  41,042,671.53  41,042,671.53 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื -  77,718,553.48  77,718,553.48 

หนีสินสัญญาอนุพนัธ ์ 192,164.15  -  192,164.15 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  66,126,000.00  66,126,000.00 

หนีสินตามสัญญาเช่า  -  79,428,664.01  79,428,664.01 

 192,164.15  264,315,889.02  264,508,053.17 

 

สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเสียง 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษัทมีรายการสัญญาอนุพันธ์ และกิจกรรมป้องกันความเสียง 

ดงัต่อไปนี 

 บาท 

สินทรัพยห์มุนเวียน  

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ  41,324.57 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสัญญาอนุพนัธ์ 41,324.57 

หนีสินหมุนเวียน  

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 192,164.15 

รวมหนีสินหมุนเวียนสัญญาอนุพนัธ์ 192,164.15 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัมีรายการลูกหนีการคา้ทีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  

ลูกหนีการคา้ 

บริษทัได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายสุําหรับลูกหนีการคา้ทงัหมด 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน บริษทัมีการจดักลุ่มลูกหนีการคา้ตาม

ความเสียงดา้นเครดิตทีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตที

คาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตทีจะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึน ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผือผลขาดทุนสาํหรับลูกหนีการคา้มีรายละเอียด ดงันี 

 
บาท 

 ไม่เกิน 

1 เดือน 

 

 

1 - 2 เดือน 

  

2 - 3 เดือน 

  

3 - 6 เดือน 

 

 

 

เกินกว่า 

6 เดือน 

รวม 

 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563        

ยอดลูกหนี 90,812,414.32  2,813,586.09  3,313,088.56  280,491.83  1,594,615.50  98,814,196.30 

ค่าเผือผลขาดทุน 24,525.81  19,654.44  120,084.59  22,798.98  1,594,615.50  1,781,679.32 

 

การกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผือผลขาดทุน

ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 มีดงันี  

 บาท 

ค่าเผอืผลขาดทุนลูกหนีการคา้  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 1,459,952.67 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาทีมีตอ่กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 321,726.65 

ค่าเผอืผลขาดทุน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,781,679.32 

 

5.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก บริษทัรับรู้หนีสินตาม

สัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

และสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัทีนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 
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 บาท 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผย  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 61,499,489.00 

บวก สิทธิทีจะซือหรือขยายระยะเวลาทีค่อนขา้งแน่ทีจะมีการใชสิ้ทธิ 34,120,000.00 

หกั  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (2,835,489.00) 

 92,784,000.00 

หกั  ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (21,443,696.64) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั  71,340,303.36 

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 8,088,360.65 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 79,428,664.01 

ประกอบดว้ย  

   หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 12,068,536.53 

   หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 67,360,127.48 

 79,428,664.01 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งันี 

 บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - 

ทีดินและอาคาร 71,340,303.36 

ยานพาหนะ 12,046,322.67 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 83,386,626.03 

 

6. บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

   เพือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันกบั

บริษทั หากบริษัทมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทังทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที

บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนั การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 

 6.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี 

ชือบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

 Shrinkpack Philippines Corporation 

 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น

 กรรมการ (ตงัแต่วนัที 12 กุมภาพนัธ์ 2563  

 ไม่มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุน้เป็นกรรมการ

 อีกต่อไป)   
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ชือบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

 บริษทั แสตนดาร์ด รีไซเคิล จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั มณีอดุมสุข จาํกดั  
 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น 

กรรมการ 

 บริษทั ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จาํกดั 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 บริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินคา้ จาํกดั 

  (เดิมชือ บริษทั ไทยโพลีฟิลม์ จาํกดั) 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 บริษทั แสตนดาร์ด โพลีเมอร์ จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั ชองมิง เอน็เตอร์ไพรเซส 

  (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จาํกดั 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั   

 กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
 

บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ 

บริหารงาน 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 
 

บุคคลใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 (มีผลตงัแต่วนัที 26 กนัยายน 2563) 

 

6.2 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ดงันี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ซือสินคา้  ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ซือทรัพยสิ์น  ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าอาคาร  ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ค่านายหนา้  ตามขอ้ตกลงทีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายอืน  ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบียจ่าย  เงินกูย้มื - อตัราร้อยละ MRR+0.50 ต่อปี 

  หนีสินตามสัญญาเช่า - อตัราร้อยละ MLR - 0.50% 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ตามทีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น 
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6.3 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

หนีสิน    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน    

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 796,697.93  821,230.49 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 503,500.00  - 

หนีสินตามสัญญาเช่า    

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 63,062,420.04  - 
 
6.4 รายการสําคญัทีเกิดขึนกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั    

 ซือทรัพยสิ์น 71,840,000.00  -    

 รายไดจ้ากการขาย -  5,566,191.73 

 ซือสินคา้ 16,200.00   28,564.00 

 ค่าเช่าอาคาร -  9,990,800.00 

 ค่าใชจ่้ายอืน 1,579,832.50  1,616,808.55 

ดอกเบียจ่าย 3,923,716.68  -    

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั    

 รายไดจ้ากการขาย -  2,400.00 

ค่านายหนา้ 1,007,000.00  - 
  ตาม การประชุมคณะ กรรมกา รบริษัทครังที  6/2562 เมือวันที  11 พ ฤศจิกา ยน 2562 
คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัซือทีดินจากบริษทั มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จาํกัด ซึงเป็น
กิจการทีเกียวขอ้งกนั ในราคา 71.84 ลา้นบาท ซึงเป็นไปตามราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ ทงันี
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิรับผิดชอบร่วมกันทงัสองฝ่าย ต่อมาในวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2563 
บริษทัไดมี้การจดัทาํสัญญาจะซือจะขายทีดินและลงนามร่วมกนักบับริษทัดงักล่าว และไดด้าํเนินการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิทีดินกบักรมทีดินแลว้เมือวนัที 28 สิงหาคม 2563 
 บาท 

 2563  2562 

ผูบ้ริหารคนสาํคญั*    
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารทีสาํคญั    
 ผลประโยชน์ระยะสัน 16,701,385.77    11,356,020.00 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 246,312.35  66,914.00 

 16,947,698.12  11,422,934.00 
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*  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

    ค่าตอบแทนผู ้บริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผู ้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบ

แทนในรูปอืน ทงันีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู ้จัดการ ผูด้ ํารงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรกนับต่อจาก

กรรมการผูจ้ดัการลงมา 
 

6.5 สัญญาสาํคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

สัญญาเช่าทีดินและอาคาร 

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสํานกังานกบับริษทั ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จาํกดั มีอายุสัญญา 3 ปี 

นบัตงัแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้กโดยคู่สัญญาทงัสองฝ่ายจะตกลง

เงือนไขและรายละเอียดของสัญญากนัเป็นคราว ๆไป 

 ต่อมาวนัที 30 ธันวาคม 2562 บริษทัได้ทําสัญญาเช่าทีดินและอาคารกับบริษัท ศรีรุ่งเรือง

พลาสติก จาํกดั โดยทงัสองฝ่ายไดมี้การตกลงให้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคาร ฉบบัลงวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 

2562 และให้ใชส้ัญญาเช่าฉบบัใหม่นีแทน ซึงสัญญาทีจดัทาํขนึมาใหม่ มีอายุสัญญา 10 ปี นบัตงัแต่

วนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2572 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกโดยคู่สัญญาทงั

สองฝ่ายจะตกลงเงือนไขและรายละเอยีดของสัญญากนัเป็นคราว ๆไป 

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารพืนทีอาคารโรงงานกับบริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินค้า 

จาํกดั จาํนวน 2 สัญญา โดยมีอายุสัญญา 3 ปี นับตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 และวนัที 1 กนัยายน 

2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้กโดยคู่สัญญาทงัสองฝ่ายจะตกลงเงือนไขและรายละเอียดของ

สัญญากนัเป็นคราว ๆไป 

 

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

เงินสดในมือ   149,248.03    116,207.05  

เงินฝากธนาคาร  - บญัชีกระแสรายวนั  25,936,806.89    3,301,937.86  

  - บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์  84,490,948.69    410,932.31  

เช็คทีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัไม่ไดน้าํฝาก  161,246.49    1,070,738.81  

รวม  110,738,250.10    4,899,816.03  
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8.  ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 

       ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

ลูกหนีการคา้ 135,671,134.00  97,354,243.63 

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 13,807,633.12  3,851,782.72 

รวม 149,478,767.12  101,206,026.35 

 

    ลูกหนีการคา้ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

ลูกหนีการคา้  133,419,607.39   93,811,139.68 

เช็ครับลงวนัทีล่วงหนา้  4,341,210.94   5,003,056.62 

รวม  137,760,818.33   98,814,196.30 

หัก  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (2,089,684.33)  (1,459,952.67)

สุทธิ  135,671,134.00   97,354,243.63  

 

  ลูกหนีการคา้ แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 บาท 

 2563  2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  73,542,539.20   55,314,966.12 

เกินกาํหนดชาํระ    

    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  57,771,137.72   37,892,083.66 

    3 - 6 เดือน  170,868.01   280,491.83 

    6 - 12 เดือน  618,009.79   156,035.00 

    มากกวา่ 12 เดือน  1,317,052.67   167,563.07 

รวม  133,419,607.39   93,811,139.68 
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  รายการเปลียนแปลงของค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ มีดงันี 

 บาท 

 2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที 1 มกราคม ก่อนปรับปรุง  1,459,952.67  84,182.25 

การปรับปรุงผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการ

 รายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบติั   321,726.65 

  

- 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที 1 มกราคม หลงัปรับปรุง 1,781,679.32  84,182.25 

ยอดเพิมขนึในระหวา่งปี 308,005.01  1,375,770.42 

ยอดลดลงในระหวา่งปี - - 

ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2,089,684.33  1,459,952.67 

 

    ลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,928,098.19  3,013,581.90 

เงินมดัจาํ 11,323,114.43  372,973.65 

เงินทดรองจ่าย 257,281.75  364,397.00 

อืนๆ 299,138.75  100,830.17 

รวม 13,807,633.12  3,851,782.72 

 

9. สินคา้คงเหลือ  

 สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

สินคา้สาํเร็จรูป  32,059,457.50    34,874,333.62  

สินคา้ระหวา่งผลิต  5,962,401.72    3,740,070.89  

วตัถุดิบ  78,596,920.84    90,206,313.82  

วสัดุสินเปลือง  1,150,667.46    1,331,317.51  

สินคา้ระหวา่งทาง  7,953,089.03    6,071,222.99  

 รวม  125,722,536.55    136,223,258.83  

หัก  ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้ (9,943,199.73) (12,063,997.88)

 สุทธิ  115,779,336.82   124,159,260.95 
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  รายการเปลียนแปลงของค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้ มีดงันี 

 บาท 

 2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 12,063,997.88  5,901,689.53 

ยอดเพิมขึนในระหว่างปี -  6,162,308.35 

ยอดลดลงในระหวา่งปี (2,120,798.15)  - 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 9,943,199.73  12,063,997.88 

 

 บาท 

 2563  2562 

มูลค่าสินคา้คงเหลือทีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขาย    

สาํหรับปี -  6,162,308.35 

มูลค่าการกลบัรายการมูลค่าสินคา้คงเหลือทีปรับลดลง    

สําหรับปี (2,120,798.15)  - 

 

10. สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน  

  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

  บาท 

 2563  2562 

เงินฝากประจาํทีมีอายเุกิน 3 เดือน 150,000,000.00  - 

 รวม 150,000,000.00  - 

 

11. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 
  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  เงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 3.00 ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย

ร้อยละ 0.25 ต่อปี และร้อยละ 1.00 ต่อปี ตามลาํดบั ติดภาระคาํประกนัวงเงินสินเชือกบัธนาคารแห่งหนึง 

(หมายเหตุ 18) 

 

12. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั  

  สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

  บาท 

 2563  2562 

เงินลงทุนในตราสารหนี :    

 พนัธบตัรรัฐบาลเพือการปรับโครงสร้างหนี พ.ศ. 2553    

  ครังที 1 อายุ 6 ปี อตัราดอกเบียร้อยละ 3.625 ต่อปี     

  ครบกาํหนดวนัที 16 มิถุนายน 2566 1,200,000.00  1,200,000.00 

 รวม 1,200,000.00  1,200,000.00 
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  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษทัไดน้ําพนัธบตัรดงักล่าวไปเป็นหลกัทรัพยค์าํประกันใน

สัญญาการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หมายเหตุ 33.6) 
 

13. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ ประกอบดว้ย 
 บาท 

 ณ วนัที  ผลกระทบจาก  ณ วนัท ี  การเปลียนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท ี

 31 ธนัวาคม 2562  มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563  เพมิขึน  ลดลง  รับโอน (โอนออก)  31 ธนัวาคม 2563 
   รายงานทาง

การเงินฉบบัท1ี6 
          

   (หมายเหตุ 5)           

ราคาทุน              
ทดิีน -  -  -  71,841,801.50       -          -  71,841,801.50 
ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า 3,072,314.37  -  3,072,314.37 1,002,365.67       -  9,900,000.00  13,974,680.04 
เครืองจกัร 238,028,559.77  -  238,028,559.77 1,786,719.39              -  1,740,965.95  241,556,245.11 
เครืองมือและอปุกรณ ์ 55,246,931.59  -  55,246,931.59 3,813,308.13  (45,574.07)  1,024,000.00  60,038,665.65 
เครืองใชส้าํนกังาน 12,032,741.35  -  12,032,741.35 1,362,646.38  (116,811.00)           -  13,278,576.73 
ยานพาหนะ 25,562,159.04  (20,143,235.53)  5,418,923.51 1,925,142.99        -  -  7,344,066.50 
เครืองตกแต่งสาํนกังาน 7,851,069.00  -  7,851,069.00 286,999.41  (67,150.00)  -  8,070,918.41 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 

และติดตงั 
 

512,000.00 
 

- 
  

512,000.00 
 

12,416,965.95 
 

-  (12,664,965.95) 
  

264,000.00 

    รวม 342,305,775.12  (20,143,235.53)  322,162,539.59 94,435,949.42  (229,535.07)  -  416,368,953.94 

ค่าเสือมราคาสะสม              
ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า (339,948.89)  -  (339,948.89) (978,840.65)      -  -  (1,318,789.54) 
เครืองจกัร (106,203,620.22)  -  (106,203,620.22) (21,560,008.68)  -  -  (127,763,628.90) 
เครืองมือและอปุกรณ ์ (34,662,095.34)  -  (34,662,095.34) (7,090,302.44)  39,822.44  -  (41,712,575.34) 
เครืองใชส้าํนกังาน (9,691,996.11)  -  (9,691,996.11) (1,218,654.20)  115,188.85  -  (10,795,461.46) 
ยานพาหนะ (12,270,661.45)  8,096,912.86  (4,173,748.59) (83,951.38)    -  -  (4,257,699.97) 
เครืองตกแต่งสาํนกังาน (6,584,521.67)  -  (6,584,521.67) (558,499.37)  55,952.18  -  (7,087,068.86) 

    รวม (169,752,843.68)  8,096,912.86  (161,655,930.82) (31,490,256.72)  210,963.47  -  (192,935,224.07) 

ทดิีน อาคาร และอปุกรณ ์ 
- สุทธิ 

 
172,552,931.44 

  
(12,046,322.67) 

  
160,506,608.77 

  
  

   
223,433,729.87 

 
 บาท 

 ณ วนัท ี  การเปลียนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัท ี

 31 ธนัวาคม 2561  เพมิขึน  ลดลง  รับโอน (โอนออก)  31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          
ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า 2,513,759.50 647,094.87  (88,540.00)  -  3,072,314.37 
เครืองจกัร 194,389,445.08 6,808,939.37  -  36,830,175.32  238,028,559.77 
เครืองมือและอุปกรณ ์ 42,051,817.23 11,375,299.17  (1,507,404.27)  3,327,219.46  55,246,931.59 
เครืองใชส้ํานกังาน 11,724,138.99 1,220,233.05  (911,630.69)  -  12,032,741.35 
ยานพาหนะ 21,801,274.92 3,774,384.12  (13,500.00)  -  25,562,159.04 
เครืองตกแต่งสํานกังาน 8,086,833.30 373,431.03  (609,195.33)  -  7,851,069.00 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้างและติดตงั 3,037,219.46 37,632,175.32  -  (40,157,394.78)  512,000.00 

    รวม 283,604,488.48 61,831,556.93  (3,130,270.29)  -  342,305,775.12 

ค่าเสือมราคาสะสม          
ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า (80,479.15) (287,907.01)  28,437.27  -  (339,948.89) 
เครืองจกัร (86,627,491.09) (19,576,129.13)  -  -  (106,203,620.22) 
เครืองมือและอุปกรณ ์ (28,569,930.64) (7,387,716.79)  1,295,552.09  -  (34,662,095.34) 
เครืองใชส้ํานกังาน (9,153,390.55) (1,407,665.93)  869,060.37  -  (9,691,996.11) 
ยานพาหนะ (8,880,237.50) (3,400,871.05)  10,447.10  -  (12,270,661.45) 
เครืองตกแต่งสํานกังาน (6,418,757.78) (772,314.68)  606,550.79  -  (6,584,521.67) 

    รวม (139,730,286.71) (32,832,604.59)  2,810,047.62  -  (169,752,843.68) 

ทดิีน อาคาร และอปุกรณ ์- สุทธิ 143,874,201.77       172,552,931.44 
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 บาท 

 2563  2562 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - ตน้ทุนขาย 30,466,959.12  28,348,621.12 

 - ค่าใชจ่้ายในการขาย 313,375.27  1,023,215.97 

 - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 709,922.33  3,460,767.50 

  รวม 31,490,256.72  32,832,604.59 
 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีทรัพยสิ์นก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมทีคิดค่าเสือมราคา

หมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูม่ีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 78.88  ลา้นบาท และ 61.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองจกัรราคาทุนรวม 294.31 ลา้นบาท และ  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เครืองจกัรราคาทุนรวม 222.47 ลา้นบาท บริษทัไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงิน

กูย้มืระยะสันและวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสองแห่ง (หมายเหตุ 18 และ 20) 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัมีการทาํประกนัความเสียงภยัทรัพยสิ์นสาํหรับเครืองจกัร

โดยยกผลประโยชน์ส่วนใหญ่ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพือเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงิน 
 

14. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย 
 บาท 

 ณ วนัที  ผลกระทบจาก  ณ วนัที  การเปลียนแปลงในระหว่างปี  ณ วนัที 

 31 ธันวาคม 2562  มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563  เพมิขึน  ลดลง  รับโอน (โอนออก)  31 ธนัวาคม 2563 

   รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 

          

   (หมายเหตุ 5)           

ราคาทุน              

ทดิีนและอาคาร -  71,340,303.36  71,340,303.36  -  -  -  71,340,303.36 

ยานพาหนะ -  20,143,235.53  20,143,235.53 1,845,794.39  -  -  21,989,029.92 

เครืองใชส้าํนกังาน -  -  - 410,070.00  -  -  410,070.00 

    รวม -  91,483,538.89  91,483,538.89 2,255,864.39  -  -  93,739,403.28 

ค่าเสือมราคาสะสม              

ทดิีนและอาคาร -  -  - (9,809,348.70)  -  -  (9,809,348.70) 

ยานพาหนะ -  (8,096,912.86)  (8,096,912.86) (3,060,954.27)  -  -  (11,157,867.13) 

เครืองใชส้าํนกังาน -  -  - (1,572.01)  -  -  (1,572.01) 

    รวม -  (8,096,912.86)  (8,096,912.86) (12,871,874.98)  -  -  (20,968,787.84) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ -  83,386,626.03  83,386,626.03       72,770,615.44 

 
 บาท 

 2563  2562 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - ตน้ทุนขาย  7,572,789.36   - 

 - ค่าใชจ่้ายในการขาย  1,091,268.20   - 

 - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  4,207,817.42   - 

  รวม 12,871,874.98  - 



45 

 

 

15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
 บาท 

 ณ วนัที  การเปลยีนแปลงในระหวา่งปี  ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม 2562  เพมิขนึ  ลดลง  รับโอน  

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

ค่าลิขสิทธิซอฟแวร์ 6,575,856.38 567,330.00        -  50,000.00  7,193,186.38 

ซอฟแวร์ระหว่างติดตงั 175,000.00 50,000.00    -  (50,000.00)  175,000.00 

    รวม 6,750,856.38 617,330.00          -  -  7,368,186.38 

ค่าเสือมราคาสะสม          

ค่าลิขสิทธิซอฟแวร์ (1,803,916.93) (693,909.29)        -  -  (2,497,826.22) 

    รวม (1,803,916.93) (693,909.29)                -  -  (2,497,826.22) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,946,939.45       4,870,360.16 

 

 บาท 

 ณ วนัที  การเปลยีนแปลงในระหวา่งปี  ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม 2561  เพมิขนึ  ลดลง  รับโอน  

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          

ค่าลิขสิทธิซอฟแวร์  6,290,889.71  507,100.00  (222,133.33)  -  6,575,856.38 

ซอฟแวร์ระหว่างติดตงั  175,000.00  -  -  -  175,000.00 

    รวม 6,465,889.71 507,100.00  (222,133.33)  -  6,750,856.38 

ค่าเสือมราคาสะสม          

ค่าลิขสิทธิซอฟแวร์ (1,201,513.13) (658,220.05)  55,816.25  -  (1,803,916.93) 

    รวม (1,201,513.13) (658,220.05)  55,816.25   -  (1,803,916.93) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,264,376.58       4,946,939.45 

 

 บาท 

 2563  2562 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี - ตน้ทุนขาย 204,579.79  204,578.56 

 - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 489,329.50  453,641.49 

  รวม 693,909.29  658,220.05 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมทีคิด

ค่าตัดจาํหน่ายหมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 0.02 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 
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16. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,404,741.88  3,545,617.39 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (360,000.00)

สินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,404,741.88  3,185,617.39 

 
 บาท 

 ณ วนัท ี31  ผลกระทบจาก  ณ วนัที 1  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหว่างปี  โอนไป  ณ วนัที 31 

 ธนัวาคม 2562  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท ี9 

(หมายเหตุ 5) 

 มกราคม 2563  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

 ส่วนเกินมูลค่า 

หุ้นสามญั 

 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :              

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 291,990.53  64,345.33  356,335.86  61,601.00   -  -  417,936.86 

ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้ลา้สมยั 2,412,799.57  -  2,412,799.57  (424,159.63)  -  -  1,988,639.94 

หนีสินตามสัญญาซือเงินตรา 

  ต่างประเทศลว่งหนา้ 

 

30,167.92 

  

- 

  

30,167.92 

   

669,923.00 

  

- 

  

- 

  

700,090.92 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์ 

  พนกังาน 

 

810,659.37 

  

- 

  

810,659.37 

  

181,121.70 

  

- 

  

- 

  

991,781.07 

หนีสินตามสัญญาเช่า - - -  306,293.09  -  -  306,293.09 

 รวม 3,545,617.39  64,345.33  3,609,962.72  794,779.16  - -  4,404,741.88 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             

ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี (360,000.00) - (360,000.00)  -  -  360,000.00 - 

 รวม (360,000.00) - (360,000.00)  -  - 360,000.00 - 

สินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินได ้

 รอการตดับญัชี - สุทธิ 

 

3,185,617.39 

  

64,345.33 

  

3,249,962.72 

  

794,779.16  

 

- 

 

360,000.00 

  

4,404,741.88 

 
 บาท 

 ณ วนัท ี31  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ณ วนัที 31 

 ธนัวาคม 2561  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 16,836.45   275,154.08   -  291,990.53 

 ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้ลา้สมยั 1,180,337.91   1,232,461.66   -  2,412,799.57 

 หนีสินตามสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 42,943.40  (12,775.48)  -  30,167.92 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 204,304.80   93,594.60   512,759.97  810,659.37 

 รวม 1,444,422.56  1,588,434.86  512,759.97 3,545,617.39 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

 ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี -  (360,000.00)  -  (360,000.00) 

 รวม -  (360,000.00)  - (360,000.00) 

สินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,444,422.56  1,228,434.86  512,759.97 3,185,617.39 
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17. แม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย 

   แม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

ราคาทุน 10,981,742.37  15,419,141.66 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,763,551.11)  (5,957,259.96) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 6,218,191.26  9,461,881.70 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของแม่พิมพร์อตดั

จาํหน่าย ซึงหักค่าตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่เป็นจาํนวน 1.16 ลา้นบาท และ 1.24  ลา้น

บาท ตามลาํดบั 
 

18. เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

   เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2563  2562 

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท 3,146,372.01  34,042,671.53 

ตวัสัญญาใชเ้งิน -  7,000,000.00 

    รวม 3,146,372.01  41,042,671.53 

 

บริษทัมีวงเงินสินเชือกบัธนาคารในประเทศสามแห่ง ดงัต่อไปนี 

  อตัราดอกเบีย  ลา้นบาท 

ประเภทวงเงินสินเชือ  (ร้อยละต่อปี)  2563  2562 

(1) เงินเบิกเกินบญัชี  MOR  12.00  12.00 

(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตรี์ซีท  Libor + 2.50,   

MLR - 0.75 

  

140.00 

  

80.00 

(3) ตวัสัญญาใชเ้งิน   MLR - 0.75  30.00  30.00 

(4) ซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  142.00  112.00 

(5) เงินกูย้ืมระยะยาว (หมายเหตุ 20)  MLR - 0.50, 2.00  20.00  113.60 

 รวม    344.00  347.60 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  วงเงินสินเชือคาํประกนัโดยเงินฝากประจาํกบัธนาคารแห่งหนึง

จํานวน 3.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 11) และคาํประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและ

เครืองจกัรกรรมสิทธิของบริษทั (หมายเหตุ 13) และกรรมการของบริษทั 
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19. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 

  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 

2563  2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหตุ 34) 

เจา้หนีการคา้ 54,929,637.64  50,366,302.34 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 27,979,041.59  27,544,415.29 

รวม 82,908,679.23  77,910,717.63 

 

 เจา้หนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 

2563  2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหตุ 34) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  21,575,099.47   16,798,073.04 

รายไดรั้บล่วงหนา้  68,020.58   232,046.83 

เจา้หนีค่าทรัพยสิ์น 480,966.07  4,342,712.30 

เจา้หนีกรมสรรพากร 2,506,024.95  2,775,653.63 

อืนๆ 3,348,930.52  3,395,929.49 

รวม 27,979,041.59  27,544,415.29 

 

20. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

 2563  2562 

ยอดยกมา ณ วนัตน้ปี 66,126,000.00  12,990,000.00 

กูย้ืมเพิมในระหวา่งปี 82,400,000.00  67,600,000.00 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งปี (128,526,000.00)  (14,464,000.00) 

ยอดยกไป ณ วนัสินปี 20,000,000.00  66,126,000.00 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี                                          (11,666,666.69)  (18,096,000.00) 

    เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 8,333,333.31  48,030,000.00 
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ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 3 วงเงินเป็นเงินรวม 82.40 ลา้นบาท 

โดยมีการนําสิทธิการเช่าและเครืองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทไปใช้เป็น

หลกัประกนัสาํหรับวงเงินกู ้7.40 ลา้นบาท 

ต่อมาวนัที 29 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนวนัครบ

กาํหนดตามสัญญา จาํนวน 5 วงเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 106.51 ลา้นบาท และไดป้ลดภาระคาํประกนัใน

สิทธิการเช่าและเครืองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ีบริษทัใช้เป็นหลกัประกนัการชาํระหนี

วงเงินกูย้ืม 7.40 ลา้นบาท ซึงวงเงินดงักล่าวบริษทัได้มีการทาํสัญญาและเบิกใช้ในเดือนตุลาคม 2563 แต่

ทงันีหลกัประกนัและเงือนไขอืนๆ ยงัคงเดิม   

รายละเอียดยอดคงเหลือของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
    วงเงิน (ลา้นบาท)  เบิกถอน (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบีย  การชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบีย  เงินตน้คงเหลือ  (บาท) 

ลาํดบั  ปีทีกู ้  2563  2562  2563  2562  (ร้อยละต่อปี)  งวดรายเดือน  2563  2562 

1  2557  - 32.00 - 31.89  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 540,000.00 บาท  -  2,730,000.00 

              ภายใน 66 เดือนนับแต่วนัทีมีการ

เบิกเงินกูค้รงัแรก  

    

2  2558  -  14.00  -  13.29  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 292,000.00 บาท  -  276,000.00 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วนัทีมีการ

เบิกเงินกูค้รงัแรก  

    

3  2562  - 47.50  -  47.50  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 880,000.00 บาท  -  43,980,000.00 

           ภายใน 66 เดือนนับแต่วนัทีมีการ

เบิกเงินกูค้รงัแรก  

    

4  2562  -  12.50  -  12.50  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 240,000.00 บาท  -  11,540,000.00 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วนัทีมีการ

เบิกเงินกูค้รงัแรก  

    

5  2562  -  7.60  -  7.60  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 150,000.00 บาท  -  7,600,000.00 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วนัทีมีการ

เบิกเงินกูค้รงัแรก  

    

6  2563  20.00  -  20.00  -  2  จํานวน 12 งวด งวดละเท่าๆกัน

(หรือประมาณ 1,666,666.67 บาท) 

โดยเริ มต้นงวดแรกเมื อค รบ

กาํหนดระยะเวลา 13 เดือน นบัจาก

วันทีมีการเบิกเงินกู้และภายใน

กาํหนดเวลา 24 เดือน 

 20,000,000.00  - 

  รวม  20.00  113.60  20.00  112.78      20,000,000.00  66,126,000.00 

 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง

หนึง คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองจกัรกรรมสิทธิของบริษทั (หมายเหตุ 13) 

และคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 
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   ภายใตเ้งือนไขของสัญญาเงินกู ้บริษทัจะตอ้งปฎิบตัิตามเงือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้น

สัญญา ซึงกาํหนดให้ครอบครัวตระกูลทอยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นทงัทางตรงและทางออ้มในบริษทั 

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทีเรียกชําระค่าหุ้นทงัหมดแลว้ และตอ้งดาํรงสัดส่วน

หนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity) ไม่เกิน 2.0 เท่า โดยใหน้บัเงินกูย้มืกรรมการเป็นทุน 

ต่อมาวนัที 25 กันยายน 2563 บริษทัได้ปลดภาระคาํประกันของกรรมการของบริษทัและบุคคลที

เกียวขอ้งกนัเพือเป็นประกนัการชาํระหนีของบริษทั แต่ทงันีบริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขดงัต่อไปนี 

1. ดาํรงสัดส่วนหนีสินเฉพาะส่วนทีมีดอกเบียต่อกาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA) ไม่มากกวา่ 2.5 เท่า 

2. ดาํรงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า (DSCR หมายถึง กาํไรก่อน

หักตอกเบียจ่าย ภาษี ค่าเสือมราคาและคาํตดัจาํหน่าย หารด้วยจาํนวนรวมของดอกเบียจ่าย หนีสิน

ระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย และหนีสินระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี 

3. ดาํรงสัดส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่มากกว่า 2 เท่า โดยไม่นาํหนีสิน

ตามสัญญาเช่าดาํเนินงานของทีดินและอาคาร ทีมีอยู่ตามข้อมูลงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที 2 

ของปี 2563 มาคาํนวณเป็นหนีสิน 

4. ดาํเนินการใหค้รอบครัวทอยและครอบครัวปิยะตรึงส์ ดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัรวมกนัไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทีออกและเรียกชําระค่าหุ้นทังหมดแล้ว (จากเดิมกําหนดให้

ครอบครัวตระกูลทอยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นทงัทางตรงและทางออ้มในบริษทั รวมกนัไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทีเรียกชาํระค่าหุน้ทงัหมดแลว้) 

 

21.   หนีสินตามสัญญาเช่า 

   มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับปี แสดงไดด้งันี 

 บาท 

 2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที 1 มกราคม ก่อนปรับปรุง  8,088,360.65  8,691,776.29 

การปรับปรุงผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั 

 

71,340,303.36 

  

- 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที 1 มกราคม หลงัปรับปรุง 79,428,664.01  8,691,776.29 

เพมิขึน 1,886,705.51  2,796,517.30 

เพมิขึนจากดอกเบีย 4,339,969.88  509,099.67 

เพมิขึนจากภาษีซือ 173,776.20  131,897.39 

เงินจ่ายชาํระ (16,845,203.00)  (4,040,930.00) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญา -  - 

ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม 68,983,912.60  8,088,360.65 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี (11,692,720.27)  (3,790,653.21) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ 

ในหนึงปี 

 

57,291,192.33 

  

4,297,707.44 
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 ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 2563  2562 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12,871,874.98  - 

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 4,339,969.88  509,099.67 

  รวม 17,211,844.86  509,099.67 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าจาํนวน 16.85 

ลา้นบาท และ 4.04 ลา้นบาท และมีการเพมิขึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าทีไม่ใช่เงินสด

จาํนวน 1.89 ลา้นบาท และ 2.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

22. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 

   รายการเปลียนแปลงของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานสรุปไดด้งันี 

 บาท 

 2563  2562 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี 4,053,296.84  1,021,524.00 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหวา่งปี -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบียระหวา่งปี 905,608.51  467,973.00 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั    

คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  2,563,799.84 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัสินปี 4,958,905.35  4,053,296.84 

   

   ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 บาท 

 2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั    

 ตน้ทุนขาย 464,820.34  349,671.00 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 88,514.18  15,221.00 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 269,586.73  77,977.00 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั 82,687.26  25,104.00 

รวม 905,608.51  467,973.00 
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  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 บาท 

 2563  2562 

ผลขาดทุนทีเกิดจาก    

 การเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  2,214,833.44 

 การเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน -  260,149.72 

 ประสบการณ์ -  88,816.68 

รวม -  2,563,799.84 

 

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

  2563  2562 

อตัราคิดลด   

เพมิขึนร้อยละ 1 (763,344.99) (659,333.40) 

ลดลงร้อยละ 1 935,657.34 814,091.96 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน   

เพมิขึนร้อยละ 1 939,004.91 768,490.19 

ลดลงร้อยละ 1 (778,975.56) (638,275.07) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน   

เพมิขึนร้อยละ 20 (928,751.25)  (755,976.20) 

ลดลงร้อยละ 20 1,267,243.72 1,020,296.87 

  

 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

  2563  2562 

อตัราคิดลด 2.04  2.04 

อตัราการเพมิขนึของเงินเดือน 5.00  5.00 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน    

อายตุาํกว่า 31 ปี 25.79 - 34.38  25.79 - 34.38 

อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี 11.46 - 17.19  11.46 - 17.19 

อายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี 5.73 - 8.60  5.73 - 8.60 

อายมุากกวา่ 50 ปี 2.87  2.87 

อตัรามรณะ (ของอตัรามรณะไทยปี 2560) 105.00  105.00 
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23.   ทุนเรือนหุน้ 

  ปี 2563 

ตามมติทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัที 30 พฤษภาคม 2563 ผูถ้ือหุน้ไดม้ีมติ

อนุมติัในเรืองทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

23.1  อนุมติัการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว ้เพือให้สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทั จากบริษทัจาํกดั

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวข้องบริษทั จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูล

ค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึงจะทาํใหหุ้น้สามญัของบริษทัเพมิจากเดิม 10 ลา้นหุน้ เป็น 200 ลา้นหุน้ 

23.2  อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 120 ลา้นบาท จากทุนเดิมจาํนวน 100 ล้านบาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 220 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 240 ลา้นหุ้น มูลคาที

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

23.3  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั ตามทีทีประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 240 ลา้นหุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 108 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทวัไปเป็นครังแรก (Initial Public Offering) 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัจาํนวน 12 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพือ

เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบริษทั ในราคาเดียวกันกับราคาที

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน ทงันีหากมีหุน้สามญัเพมิทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการของ

บริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวนทีเหลือ

ดงักล่าวเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทวัไปเป็นครังแรก (Initial Public Offering) 

23.4  อนุมติัการนาํหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม 

เอ ไอ 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นและเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 1 มิถุนายน 2563 

 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2563 เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั

มีมติอนุมติัการกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัเพิมทุนทีจะจดัสรรให้กบัผูม้ีอุปการคุณของบริษทั และกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนภายใต้จาํนวนทีจะจัดสรรให้แก่

ประชาชนทวัไปครังแรกตามทีระบุในขอ้ 23.3 (2) จาํนวนไม่เกิน 18 ลา้นหุน้ เพอืเสนอขายให้แก่ผูม้ีอปุการคุณ

ของบริษทัในราคาเดียวกนักบัราคาทีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไปเป็นครังแรก 

ในระหว่างวนัที 19 - 22 ตุลาคม 2563 บริษทัได้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทวัไปเป็นครัง

แรกจาํนวน 120 ลา้นหุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 3.80 บาท บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้น

จาํนวน 456.00 ลา้นบาท แลว้ในวนัที 26 ตุลาคม 2563 และไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนทีได้รับชาํระแล้วกับ

กระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 26 ตุลาคม 2563 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทั

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยเริมการซือขายในวนัที 29 ตุลาคม 2563 บริษทัมี
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ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจาํนวน 17.24 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) 

แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทีไดรั้บจากผูถื้อหุ้น ทาํให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 378.76 ลา้น

บาท ซึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญันีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัที 31  ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 440.00 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 220.00 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัจาํนวน 440.00 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท ไดช้าํระค่าหุ้นเตม็มูลค่าแลว้ คิดเป็นทุนทีออกและชาํระแลว้จาํนวน 220.00 ลา้นบาท 

ทุนเรือนหุน้สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งันี 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

 หุ้น  บาท  หุ้น  บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 10,000,000  100,000,000.00  10,000,000  100,000,000.00 

ยอดคงเหลือหลงัการเปลียนแปลง        

   มลูค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญั 200,000,000  100,000,000.00  200,000,000  100,000,000.00 

การเพิมทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระหุ้น 240,000,000  120,000,000.00  240,000,000  120,000,000.00 

ณ วนัที 31  ธนัวาคม 2563 440,000,000  220,000,000.00  440,000,000  220,000,000.00 

  ปี 2562 

ตามการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั ครังที 2/2562  เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิมจาํนวน 5.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท จาํนวนเงิน 55.00 

ลา้นบาท เป็นจาํนวน 10.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จาํนวนเงิน 100.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัจาํนวน 4.50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จาํนวนเงิน 45.00 ลา้นบาท บริษทัไดเ้รียกชาํระหุ้นค่าหุ้น

เพิมทุนดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้ว และได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

24.   การจดัสรรกาํไรสะสม 

 สาํรองตามกฎหมาย 

บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยสาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้ 

  ปี 2563 

ตามการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563  เมือวนัที 30 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 จากผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่เริมดาํเนินกิจการจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 

2562 ในอตัราหุ้นละ 6.70 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 67.00 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็น

เงินสด ให้ผูถื้อหุ้นทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เป็นผูม้ีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผล ซึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

และอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 3.53 ลา้นบาท 
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  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2563  เมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษทั

มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่เริมดาํเนินกิจการจนถึงวนัที 31 

มีนาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.14  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 44.80 ลา้นบาท โดยจ่าย

ปันผลเป็นเงินสด ให้ผูถื้อหุน้ทีมีรายชือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 8 มิถุนายน 2563 เป็นผูมี้

สิทธิได้รับเงินปันผล ซึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นภายใน 1 กรกฎาคม 2563 และอนุมติัการ

จดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 2.36 ลา้นบาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2563 เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั

มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่เริมดาํเนินกิจการจนถึงวนัที 

30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 35.20 ลา้นบาท 

โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ใหผู้ถื้อหุน้ทีมีรายชือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 7 สิงหาคม 2563 

เป็นผูม้ีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นภายในวนัที 4 กนัยายน 2563 และ

การจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 1.85 ลา้นบาท 

  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลไปทงัสินเป็นจาํนวนเงิน 147.00 ลา้น

บาท และไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 7.74 ลา้นบาท 

  ปี 2562 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2562  เมือวนัที 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษทัมี

มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่เริมดาํเนินกิจการจนถึงวนัที 30 

พฤศจิกายน 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 60.00 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผูถื้อ

หุ้นทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล ซึง

บริษทัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2562  และอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 3.16 ลา้นบาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2562  เมือวนัที 18 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษทั

มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่เริมดาํเนินกิจการจนถึงวนัที 31 

พฤษภาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.12  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 11.20 ลา้นบาท โดยจ่าย

ปันผลเป็นเงินสด ใหผู้ถื้อหุ้นทีมีรายชือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 เป็นผู ้

มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในวนัที 28 มิถุนายน 2562 และอนุมติัการ

จดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 0.59 ลา้นบาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2562  เมือวนัที 6 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบริษทัมี

มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่เริมดาํเนินกิจการจนถึงวนัที 31 

กรกฎาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.12 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 11.20 ลา้นบาท โดยจ่าย

ปันผลเป็นเงินสด ให้ผูถื้อหุน้ทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2562 เป็นผู ้

มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 17 กันยายน 2562 และอนุมัติการ

จดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 0.59 ลา้นบาท 
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  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 6/2562  เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ
บริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่เริมดาํเนินกิจการจนถึง
วนัที 30 กนัยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.12 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 11.20 ลา้นบาท 
โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ใหผู้ถื้อหุ้นทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 
เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล ซึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหว่างวนัที 11 - 17 ธนัวาคม 2562 
และอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 0.59 ลา้นบาท 

  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลไปทงัสินเป็นจาํนวนเงิน 93.60 ลา้นบาท 
และไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 4.93 ลา้นบาท 

 
25. ส่วนงานดาํเนินงาน 
  บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจาํหน่ายฉลากหดรัดรูป ซึงผลิตภณัฑ์ทีสําคญั

แบ่งไดเ้ป็นฉลากหดรัดรูป และแม่พิมพส์ําหรับพิมพฉ์ลากซึงเป็นผลิตภณัฑ์ทีเกียวเนืองกบัการผลิตฉลาก
หดรัดรูป ทงัสองผลิตภณัฑม์ีกลุ่มลูกคา้เดียวกนั ดงันนัฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียง
ส่วนงานเดียว 

  ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมาํเสมอโดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ซึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การปฏิบตัิงาน บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์ผลกาํไร
หรือขาดทุนของส่วนงานดําเนินงานซึงเป็นเกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานในงบการเงิน  
ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากการขายของบริษทัแยกตามเขตภูมิศาสตร์ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งันี  

 บาท 

 2563  2562 

ในประเทศ 677,083,959.92   579,606,008.81  
ต่างประเทศ 164,073.40   5,577,971.37  

รวม 677,248,033.32  585,183,980.18 

 
26.  เงินกองทุนสํารองเลียงชีพพนกังาน 

  บริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานสําหรับพนกังานประจาํทงัหมดของบริษทัตามความ
ในพระราชบญัญตัิกองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนีในอัตราร้อยละของเงินเดือนของ
พนกังานแต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนทีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตาม
ระยะเวลาการทาํงานกบับริษทั บริษทัไดแ้ต่งตงัผูจ้ดัการกองทุนแห่งหนึงเพือบริหารกองทุนตามขอ้กาํหนด
ในพระราชบญัญตัิกองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็น
จาํนวนเงิน 0.95 ลา้นบาท และ 0.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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27. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ประกอบดว้ย 

 บาท 

  2563  2562 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 592,545.29 (2,860,623.34) 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 322,245,795.68  274,547,061.81 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 135,727,122.14  116,590,305.92 

ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี 45,056,040.99  33,490,824.64 

ค่าเช่า 164,400.00  10,721,000.00 

ค่าจา้งบริการ 13,051,779.43  10,441,618.84 

ค่าสาธารณูปโภคและการสือสาร 19,075,574.71  19,072,340.58 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 4,677,486.91  7,178,595.54 

ค่าใชจ่้ายบาํรุงรักษา 5,424,781.78  4,202,545.60 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (2,120,798.15)  6,162,308.35 

 

28. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

28.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 ประกอบดว้ย  

 บาท 

 2563  2562 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 20,346,929.29  15,549,867.67 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :    

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราวทีรับรู้เมือเริมแรก    

 และทีกลบัรายการ (794,779.16)  (1,228,434.86) 

 รวม 19,552,150.13  14,321,432.81 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั    

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน    

 ทีกาํหนดไว ้ -  (512,759.97) 

 รวม -  (512,759.97) 
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 28.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช้

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

 2563  2562 

กาํไรทางบญัชีสําหรับปี 97,728,534.31  71,218,097.75 

อตัราภาษีทีใช ้(%) 20%  20% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ 19,545,706.86  14,243,619.55 

รายการกระทบยอด    

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหกัใน    

  การคาํนวณกาํไรทางภาษี    

- ค่าใชจ่้ายทีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ    

กาํไรทางภาษี 723,285.97  54,336.07 

 ผลกระทบทางภาษีของรายไดท้ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี    

  และค่าใชจ่้ายทีรับรู้ไดเ้พมิในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (725,234.91)  (35,840.00) 

อืนๆ 8,392.21  59,317.19 

รวมรายการกระทบยอด 6,443.27   77,813.26 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19,552,150.13   14,321,432.81 

 

 28.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทีแท้จริงถัวเฉลียและอัตราภาษีทีใช้สําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 
 2563  2562 

 จาํนวนภาษี  

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี  

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี 97,728,534.31   71,218,097.75   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ 19,545,706.86  20.00 14,243,619.55  20.00 

รายการกระทบยอด 6,443.27  0.01 77,813.26  0.11 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย 19,552,150.13  20.01 14,321,432.81  20.11 

 

29. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

ทีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างงวดหลงัจากไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัเพือสะทอ้นผลกระทบของการ

เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวต้ามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23.1 และกาํไรต่อหุ้นขนั

พืนฐานของงวดก่อนไดถู้กคาํนวณขึนใหม่ โดยถือเสมือนว่าการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวไ้ดเ้กิดขึน

ตงัแต่วนัเริมตน้ของงวดแรกทีเสนอรายงาน 
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   สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
   

2563 
 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับปี  (บาท) 78,176,384.18  56,896,664.94 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั  (หุน้) 290,819,672.00  187,424,658.00 
กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน  (บาทต่อหุน้) 0.27  0.30 

 

30. เครืองมือทางการเงิน 

30.1 การบริหารความเสียง 

  บริษทับริหารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึนในสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการ

เงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทวัไป และไม่ได้

ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ เพือการคา้หรือการเก็งกาํไร 
 

30.2 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (วนัทีถือปฏิบติัครังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจ

ทีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงิน

มียอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 บาท 

 
มูลค่ายตุิธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 
 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 
 รวม 

 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  110,738,250.10  110,738,250.10 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน -  149,478,767.12  149,478,767.12 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -  150,000,000.00  150,000,000.00 
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน -  496,396.92  496,396.92 
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  3,025,253.99  3,025,253.99 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน      
 ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั -  1,200,000.00  1,200,000.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -  466,849.94  466,849.94 

 -  415,405,518.07  415,405,518.07 

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563      
เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -  3,146,372.01  3,146,372.01 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน -  82,908,679.23  82,908,679.23 
หนีสินสัญญาอนุพนัธ์ 3,500,454.59  -  3,500,454.59 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  20,000,000.00  20,000,000.00 
หนีสินตามสัญญาเช่า  -  68,983,912.60  68,983,912.60 

 3,500,454.59  175,038,963.84  175,393,046.42 
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30.3 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 บริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียเนืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชี  

เงินกูย้ืมระยะสัน เงินกูย้ืมระยะยาวและหนีสินตามสัญญาเช่า ทงันีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน

ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอัตรา

ตลาดในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบริษทัเชือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคตจะไม่

ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัมิไดใ้ช้

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอืนเพอืป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบียไดด้งันี 
 บาท 

 อตัราดอกเบีย  อตัราดอกเบีย  ไม่ม ี  รวม  อตัราดอกเบีย 

 ปรบัขึนลง  คงที  อตัราดอกเบีย    (ร้อยละต่อปี) 

 ตามอตัราตลาด         

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84,490,948.69  -  26,247,301.41  110,738,250.10  0.05 - 0.45 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื -  -  149,478,767.12  149,478,767.12  - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -  150,000,000.00  -  150,000,000.00  0.625 - 0.85 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  3,025,253.99  -  3,025,253.99  0.25 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน          

ทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั -  1,200,000.00  -  1,200,000.00  0.25 

หนีสินทางการเงิน         

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 3,146,372.01  -  -  3,146,372.01  2.74 

เจ้าหนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -  -  82,908,679.23  82,908,679.23  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  20,000,000.00  -  20,000,000.00  2.00 

หนีสินตามสัญญาเช่า 68,983,912.60  -  -  68,983,912.60  3.720 - 7.919 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบียไดด้งันี 
 บาท 

 อตัราดอกเบีย  อตัราดอกเบีย  ไม่ม ี  รวม  อตัราดอกเบีย 

 ปรบัขึนลง  คงที  อตัราดอกเบีย    (ร้อยละต่อปี) 

 ตามอตัราตลาด         

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 410,932.31  -  4,488,883.72  4,899,816.03  0.375 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื -  -  101,206,026.35  101,206,026.35  - 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  3,007,486.17  -  3,007,486.17  1.00 

เงินลงทุนระยะยาวอืน -  1,200,000.00                   -  1,200,000.00  3.625 

หนีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม          

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 41,042,671.53                     -               -  41,042,671.53  4.387 - 6.000 

เจ้าหนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -                     -  77,910,717.63  77,910,717.63  - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,126,000.00  -  -  66,126,000.00  MLR - 0.50 

หนีสินตามสัญญาเช่า 8,088,360.65  -                    -  8,088,360.65  3.720 - 7.919 
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30.4 ความเสียงจากการใหสิ้นเชือ 

 บริษทัมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความ

เสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันนั บริษทัไม่

คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บเงินจากลูกหนีดงักล่าว นอกเหนือไปจากที

ไดต้งัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ 

 

30.5 ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน  

 บริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริษทัมีรายการซือสินคา้

ทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึงบริษทัจะเขา้ทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ

ป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 บริษทัมีสินทรัพย ์(หนีสิน) ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่ครบกาํหนดในหนึงปี ดงันี 

 เงินตราต่างประเทศ  บาท 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หนีการคา้ - ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        

 มูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 311,037.97  272,082.84  9,395,461.75  8,252,626.25 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

- ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        

สินทรัพยสั์ญญาอนุพนัธ์   2,173,262.02  -  41,324.57 

หนีสินสัญญาอนุพนัธ์ 3,121,112.21  826,576.53  3,500,454.59  192,164.15 

 

สัญญาอนุพันธ์ 

สัญญาอนุพนัธ์ เป็นสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีมีไวเ้พือจุดประสงค์ในการ

ป้องกนัความเสียง ไม่ใช่เพือการลงทุนเพือหวงัผลกาํไร อย่างไรก็ตาม สัญญาอนุพนัธ์ดงักล่าวไม่เขา้

เงือนไขการป้องกนัความเสียง สัญญาอนุพนัธ์จึงถูกจดัประเภทเป็น “เพือคา้” ในการบนัทึกบญัชี และ

วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และสัญญาอนุพนัธ์นันจะแสดงรายการไวเ้ป็น

สินทรัพยห์รือหนีสินหมุนเวียน เนืองจากจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญา

อนุพนัธ์ เป็นจาํนวนเงิน 3.50 ลา้นบาท 
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กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน 

จาํนวนรวมของกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุน สําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 บาท 

 2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียน (3,616,986.40)  (118,315.27) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิทีแสดงรวมไวใ้น    

   - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,563,458.78  (2,483,367.58) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 

   ทีรับรู้ในกาํไรก่อนภาษีระหวา่งปี 

 

(1,053,527.62) (2,601,682.85) 

 

30.6 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทงัจดัหาวงเงินสินเชือระยะสัน

จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ  เพือสํารองในกรณีทีมีความจาํเป็นและเพือลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของกระแสเงินสด 

 

30.7 มูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยก

แสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  
  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม (บาท) 

  ตามบญัชี  ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3  รวม 

หนสิีน         

 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  - 3,500,454.59 -  3,500,454.59 
 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยก

แสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  
  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม (บาท) 

  ตามบญัชี  ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3  รวม 

สินทรัพย์         

 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  - 41,324.57 -  41,324.57 

หนสิีน         

 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  - 192,164.15 -  192,164.15 
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          ในระหว่างปี ไม่มีการเปลียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สําหรับตราสารอนุพนัธ์ทีซือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ 

ซึงไดม้ีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านัน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที

คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบียในตลาดสําหรับเครืองมือทางการเงินทีเหมือนกนั ณ วนัทีวดัมูลค่า มูลค่า

ยุติธรรมของเครืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุง

ความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

 

31. การบริหารจดัการทุน 

  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทั คือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินที

เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.28 : 1 (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 0.86 : 1)  

 

32. การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

  การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2563 และ 

2562  มีดงันี 
 บาท 

 2563 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1  เพิม (ลด)*  เพมิขนึ  การแปลงค่า  ณ วนัท ี31 

 มกราคม 2563      อตัราแลกเปลยีน  ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 41,042,671.53 (38,099,269.72) -  202,970.20  3,146,372.01 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,126,000.00  (46,126,000.00)  -  -  20,000,000.00 

หนีสินตามสัญญาเช่า 8,088,360.65  (12,331,456.92)  73,227,008.87  -  68,983,912.60 

รวม 115,257,032.18  (96,556,726.64)  73,227,008.87  202,970.20  92,130,284.61 

 
 บาท 

 2562 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1  เพิม (ลด)*  เพมิขนึ  การแปลงค่า  ณ วนัท ี31 

 มกราคม 2562      อตัราแลกเปลยีน  ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 50,148,613.43 (9,267,108.39) -  161,166.49  41,042,671.53 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12,990,000.00  53,136,000.00  -  -  66,126,000.00 

หนีสินตามสัญญาเช่า 8,691,776.29  (3,399,932.94)  2,796,517.30  -  8,088,360.65 

รวม 71,830,389.72  40,468,958.67  2,796,517.30  161,166.49  115,257,032.18 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 
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33.  ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 

33.1 ภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าและบริการ ดงันี 

 บาท 

 2563  2562 

ไม่เกินหนึงปี 1,350,625.00  23,437,089.00 

เกินหนึงปีแตไ่ม่เกินหา้ปี 58,500.00  35,342,400.00 

เกินห้าปี -  2,720,000.00 

        รวม 1,409,125.00  61,499,489.00 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเกียวข้องจากการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัได้รับรู้

สินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับสัญญาเช่าและหนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งทีเคยจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.2 

 

33.2 ภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบัน

การเงิน เป็นจํานวนเงินรวม 3.12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 96.85 ล้านบาท) 

สัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนเมษายน 2564  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนั

การเงิน เป็นจํานวนเงินรวม 3.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 90.83 ล้านบาท) 

สัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2563  

 

33.3 ภาระผกูพนัเกียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตทียงัไม่ไดใ้ช ้

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัมีภาระผกูพนัเกียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตทีเปิด

ไวแ้ต่ยงัใชไ้ม่หมด เป็นจาํนวนเงินรวม 2.65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 79.91 ลา้น

บาท) และ 0.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 16.39 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

 33.4 ภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาซือวตัถุดิบ 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาซือวตัถุดิบกบั

บริษทัทีไม่เกียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคาและเงือนไขการซือขายต่าง ๆ ตามทีระบุไวใ้นบนัทึก

ขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตงัแต่ 4 ถึง 6 เดือน บริษทัมีภาระ

ผูกพนัตามสัญญาคงเหลือ 2.05 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 61.85 ลา้นบาท) และ 

2.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 61.49 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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 33.5 ภาระผกูพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 33.5.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาจา้งเหมาโครงการ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคากบับริษทัในประเทศแห่งหนึง มีมูลค่า

ตามสัญญารวม 9.90 ลา้นบาท บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาคงเหลือ 9.90 ลา้นบาท  

 33.5.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาซือขายเครืองจกัร มี

มูลค่าตามสัญญารวม 36.97 ลา้นบาท บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาคงเหลือ 25.79 ลา้นบาท 

 33.5.3 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาวา่จา้งเกียวกบัการ

ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ มีมูลค่าตามสัญญารวม 2.40 ลา้นบาท บริษทัมีภาระผูกพนัตาม

สัญญาคงเหลือ 2.16 ลา้นบาท  

 

33.6 หนีสินทีอาจเกิดขึนเกียวกบัสัญญาการใชไ้ฟฟ้า 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขนึจากสัญญาการใชไ้ฟฟ้ากบั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจาํนวนเงิน 1.40 ลา้นบาท และ 1.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
34. การจดัประเภทรายการใหม่ 

 รายการบางรายการในงบการเงินของปี 2562 ได้มีการจดัประเภทใหม่ เพือให้สอดคล้องกับการจดั

ประเภทรายการในงบการเงินของปี 2563 ดงันี 

  งบแสดงฐานะการเงิน 

  บาท 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

  ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพมิขึน (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  -  71,075.70  71,075.70 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  497,164.93  (71,075.70)  426,089.23 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน  74,650,024.00  3,260,693.63  77,910,717.63 

หนีสินหมุนเวียนอืน  3,260,693.63  (3,260,693.63)  - 

 

 งบกระแสเงินสด 

  บาท 

  สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

  ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพมิขึน (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

 สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง       

  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน  8,465,932.11   1,824,637.61   10,290,569.72 

  หนีสินหมุนเวียนอืน  1,824,637.61   (1,824,637.61)  - 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

35.1 วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพืนทีอาคารโรงงานกบับริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้างและ

คลงัสินคา้ จาํกดั (บริษทัทีเกียวขอ้งกนั) จาํนวน 1 สัญญา โดยมีอายุสัญญา 3 ปี นับตังแต่วนัที        

1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัที 31 มกราคม 2567 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 177,600 บาท และผูเ้ช่าอาจปรับ

ค่าเช่าเพิมขึนในอตัราร้อยละ 10 ต่อปีของค่าเช่าเดิม โดยดุลยพินิจของผูเ้ช่าซึงจะพิจารณาตามภาวะ

เศรษฐกิจและผลประกอบการโดยรวมของผูเ้ช่าเป็นหลกัและ/หรือตามทีคู่สัญญาจะไดต้กลงร่วมกนั 

 

35.2 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2564 เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ

บริษทัมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 จากผลการดาํเนินงานสะสมตงัแต่เริมดาํเนิน

กิจการจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.0711 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงิน

จาํนวนไม่เกิน 31,284,000.00 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ใหผู้ถ้ือหุน้ทีมีรายชือปรากฏอยูใ่นสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 11 มีนาคม 2564 เป็นผูม้ีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยกาํหนดจ่ายปันผลใน

วนัที 25 พฤษภาคม 2564 และอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 

1,646,526.32 บาท ทงันี สิทธิในการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ

อนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

 

36. การอนุมตัิงบการเงิน 

  งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

