
 

 

 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2547 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยูท่ี่ 12/1 หมู่ 4 
ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้ล าดบัสูงสุดของบริษทัคือ บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียน          
ในประเทศไทย โดยถือหุน้ของบริษทัเป็นจ านวนร้อยละ 26.09 ของทุนของบริษทั 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด      
ยา่ง อบและขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง
และได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงนิระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” 
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2.2 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฎในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ๆ ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาลและเพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2563 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

2.6  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2563 2562 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์ จ าหน่ายขนมขบเค้ียวและของฝาก    

แฟรนไชส์ จ ากดั และธุรกิจร้านอาหาร ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียว ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์ซพัพลาย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงอาหาร   ประเทศไทย 100.00 100.00 
TAOKAENOI USA, Inc.  จ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่าย    

 เป็นส่วนประกอบ สหรัฐอเมริกา 91.21 91.21 
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รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ 
การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีน้ีและมีการ
เปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

2.7.1 มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมา
ถือปฏิบัติคร้ังแรก โดยกลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวดของ
รอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ขอ้ก าหนดใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มีดงัน้ี 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 มาปฏิบัติใช้ตามขอ้ก าหนด                 
การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงใน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ดงัน้ี 

ก) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้มาตรฐานคร้ังแรก คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 กบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ยงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไม่ปรับยอ้นหลงั 

การรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         
ฉบับท่ี 9 ก าหนดให้วดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินโดยเฉพาะดงัน้ี 

-  ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสด 
ตามสัญญา และท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

-  ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้ งเพื่อรับกระแสเงินสด 
ตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็น 
การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดให ้ 
วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-  เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้ งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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กรรมการของบริษทัสอบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีอยู ่
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น และไดข้อ้
สรุปว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรกส่งผล
กระทบดังน้ีต่อสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัประเภท
รายการตามท่ีอธิบายในขอ้ ค) 

ข)   การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดย
ใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนก าหนดให้บริษทัและบริษทัย่อย บนัทึกผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและ 
การเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเหล่านั้น ณ แต่ละวนัท่ีรายงานเพื่อ
สะท้อนการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตตั้ งแต่รับรู้สินทรัพยท์างการเงิน 
เม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่จ าเป็นตอ้งรอ
ใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดให้บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ีการคา้ กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 และพบว่า 
ผลแตกต่างไม่มีสาระส าคญั 

ค)   ผลกระทบทางการเงินของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาใชค้ร้ังแรก 

ผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี            
1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงิน  งบการเงิน 
 รวม  เฉพาะกจิการ 

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร    
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 449,511  510,960 
สินทรัพยท์างการเงิน - มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน - สุทธิจากภาษี 34  34 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 449,545 
 

510,994 

    
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,715  34 
สินทรัพยท์างการเงิน - มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน - สุทธิจากภาษี (34)    (34) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,681 
 

- 
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ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีจดัประเภทรายการใหม่
ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบบัท่ี 9 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  ผลกระทบ  มูลค่าตามบัญชี  ประเภท 
 ณ วนัที่   จากมาตรฐาน  ณ วนัที่    
 31 ธันวาคม  การรายงานทาง  1 มกราคม   
 2562  การเงินฉบับที่ 9  2563   

สินทรัพย์        
เงินลงทุนชัว่คราว 7,613  (7,613)  -   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่         
ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน      

  

- ตราสารทุน -  2,742  2,742  มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน 

- กองทุนเปิด (ตราสารหน้ี) -  4,871  4,871  มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน 

 -  7,613  7,613   
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  ผลกระทบ  มูลค่าตามบัญชี  ประเภท 
 ณ วนัที่   จากมาตรฐาน  ณ วนัที่    
 31 ธันวาคม  การรายงานทาง  1 มกราคม   
 2562  การเงินฉบับที่ 9  2563   

สินทรัพย์        
เงินลงทุนชัว่คราว 4,871  (4,871)  -   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่         
ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 

       

- กองทุนเปิด (ตราสารหน้ี) -  4,871  4,871  มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน 

ง)   การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การถือปฏิบติัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาปฏิบติัใช้คร้ังแรกไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั 
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2.7.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญั 
ในการบนัทึกบญัชีดา้นผูเ้ช่า โดยยกเลิกการแยกเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่า
การเงินและให้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าในวนัเร่ิมตน้สัญญา
ทุกสัญญา เวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
ในทางตรงกันข้ามกับการบันทึกบัญชีด้านผูเ้ช่าการบันทึกบัญชีสัญญาเช่าทางด้าน    
ผูใ้หเ้ช่าส่วนใหญ่ยงัคงเหมือนเดิม 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
โดยปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม ดงัน้ี 

- ก าหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด 
ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชค้ร้ังแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลังข้อมูลเปรียบเทียบและยงัคงน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 
สญัญาเช่าหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่า ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับหลักการควบคุม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ก าหนดว่าสัญญาประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยพิจารณาสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึง 
เพื่อการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่างกับการมุ่งเน้นถึง “ความเส่ียงและ
ผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
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กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสญัญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาใช้กับสัญญาทุกสัญญาท่ีท าหรือเปล่ียนแปลง 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการโครงการการน ามาตรฐานใหม่มาใชแ้ละ
พบว่าค านิยามใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 จะไม่เปล่ียนแปลง
ขอบเขตของสัญญาท่ีเขา้เง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัอย่างเป็น
สาระส าคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีส าหรับ    
สัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าน้ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 17 ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชก้บัทุกสัญญา (ยกเวน้จากท่ีอธิบาย
ดา้นล่าง) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการโดยวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีจะจ่ายในอนาคต 

2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

3) แยกจ านวนเงินสดท่ีจ่ายช าระเป็นส่วนของเงินตน้ (จดัประเภทเป็นกิจกรรม
จดัหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) จะเป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ในขณะท่ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั ท่ี 17 
ส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าจะรับรู้โดยน าไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกทดสอบ
การดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น (อายุการเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า 
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า (ซ่ึงรวมถึง เคร่ืองตกแต่งเล็กๆ) กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่าเช่าดว้ย
วิธีเส้นตรง ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 อนุญาตให้ท าได ้ค่าเช่าน้ี
แสดงเป็นรายการ “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติต่อไปน้ี เม่ือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกับ         
ก าไรสะสมส าหรับสัญญาเช่าท่ี ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

- กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนัอยา่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกดว้ย
จ านวนของประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าท่ีสร้างภาระซ่ึงรับรู้ตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรกเป็นทางเลือกในการทบทวนการดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นับจากวนัท่ีน ามา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เท็จจริงท่ีทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือก
ในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 17 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินวดัมูลค่า
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 จดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าตามล าดบั โดยไม่มีการปรับปรุงใดๆ เวน้แต่ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
เลือกใชก้ารยกเวน้รับรู้สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าบันทึกตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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ค) ผลกระทบต่อการบญัชีผูใ้หเ้ช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไม่เปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 
การบนัทึกบญัชีสญัญาเช่าทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานและ
บนัทึกบญัชีส าหรับสญัญาเช่าทั้งสองแตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม
ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงของผูใ้หเ้ช่าจากส่วนไดเ้สีย
ท่ีเหลือของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า 

ง) ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั
ใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานตามหลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  17 สินทรัพย์สิทธิการใช ้         
วดัมูลค่าดว้ยจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของ  
กลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีน ามาใช้กับ
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 2.5 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 17 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม  
ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ผลกระทบ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 155,055  58,541 
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า (23,333)   (23,894) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้ (4,643)  (2,389) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ตามมาตรฐาน    

การบญัชีฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 127,081  32,258 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 127,081  32,258 
จดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช:้    
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,194  - 
สัญญาเช่าคา้งจ่าย (3,323)  (2,282) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชณ้ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 126,952  29,976 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 31,447  6,518 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 64,248  42,056 
 95,695  48,574 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ก่อนผลกระทบ    
     จากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรก -  - 
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรก 126,952  29,976 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) (9,991)  22,223 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (19,586)  (3,358) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 7   - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 97,382  48,841 

2.8 นอกจากน้ีสภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เน่ืองจากการจดัท างบการเงิน 
ในช่วงเวลาท่ี COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ  
หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ         
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั
สถานการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการสามารถใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท า 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด 
พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึน
จ านวน 0.25 ลา้นบาท ในงบก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 36  

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

2.9 งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลรวม
และเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ
ในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการตามกฎหมาย 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุข้อ 2 โดยนโยบายการบัญชีท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เม่ือกลุ่ม
บริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือการออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือ
หักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม เม่ือรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรม ข้ึนอยู่
กบัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียง
เงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าใหส้ าเร็จทั้งรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียง
เงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัเงินลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีการคา้ 
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา จ านวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่
ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อใหส้ะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอส าหรับลูกหน้ีการคา้  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง
ส ารองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยั
เฉพาะของผูกู้ย้ืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  
ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 
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(1) นโยบายการตดัรายการ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่าลูกหน้ีมีปัญหาดา้นการเงินอย่าง
ร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยู่ระหว่างช าระบญัชี หรือลม้ละลาย 
หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีลูกหน้ีการคา้มีจ านวนเงินหน้ีคา้งช าระเกินกว่า 2 ปี แลว้แต่เหตุการณ์ใด 
จะเกิดข้ึนก่อน สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการอาจข้ึนอยู่กบัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการ
ทวงถามของกลุ่มบริษทัโดยใช้ค  าปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ใน 
ก าไรหรือขาดทุน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการค านวณความน่าจะเป็นของการ
ปฏิบติัผดิสญัญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผดิสญัญา (เช่น ผลกระทบ
ของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินค านวณ
ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผดิสญัญาและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั
ผดิสญัญาข้ึนอยูก่บัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ส าหรับยอดหน้ีเม่ือ
ลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ 
วนัท่ีรายงาน ส าหรับสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ความเส่ียงรวมถึงจ านวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ วนัท่ี
รายงานและจ านวนเงินท่ีเพิ่มข้ึนใด ๆ ท่ีคาดวา่จะถูกเบิกใชใ้นอนาคต โดยวนัท่ีผิดสัญญาถูกประเมิน
โดยข้ึนอยู่กับแนวโน้มในอดีต กลุ่มบริษทัท าความเขา้ใจความจ าเป็นด้านการเงินในอนาคตโดย
เฉพาะเจาะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน หากกลุ่มบริษทัไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้ง
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของและยงัคงมีการควบคุมสินทรัพยท่ี์โอน กลุ่มบริษทัรับรู้
ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินท่ีอาจตอ้งจ่าย หากกลุ่มบริษทัยงัคงไวซ่ึ้งความ
เส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพย ์
ทางการเงินและรับรู้การกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัส าหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและคา้งรับ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศ 
ประเภทสญัญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ  

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่าใหม่ใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกเลือกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผลในเหตุการณ์ท่ีช่วงเวลาของการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนข้ึนอยูก่บัลกัษณะความสัมพนัธ์
ของการป้องกนัความเส่ียง 

อนุพนัธ์ท่ีมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกนัขา้มอนุพนัธ์ท่ีมูลค่ายุติธรรมเป็น
ลบรับรู้เป็นหน้ีสินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน เวน้แต่กลุ่มบริษทัจะมีทั้งสิทธิทาง
กฎหมายและมีความตั้ งใจในการหักกลบ อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่
หมุนเวียน หากระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องอนุพนัธ์มีมากกวา่ 12 เดือนและไม่คาดวา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 
12 เดือน อนุพนัธ์อ่ืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน 

สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุงยอดยกมาของ         
ก าไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17  
ทั้งน้ีรายละเอียดนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญา
เช่าระยะสั้น (อายกุารเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า เช่น เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังานเล็กๆ สัญญาเช่าเหล่าน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑท่ี์เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกวา่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดง
ถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 
ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่ม
บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 
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การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ ท่ีไดรั้บ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา  
ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและ 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่จะมีการใช้
สิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าไดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) เม่ือเกิด
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์  
ท่ีส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดงักล่าว
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัรา
คิดลดท่ีปรับปรุง 

- มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดัชนีหรืออัตรา  
หรือการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ  
ในกรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
ท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง) 

- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ข้ึนอยูก่บัอายสุัญญาเช่าของสัญญาเช่าท่ีเปล่ียนแปลง
โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลง
สัญญามีผล 
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กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับใด ๆ ขา้งตน้ดงักล่าวท่ีแสดงระหวา่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งและ การจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจ
ตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
โดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เพื่ออธิบาย
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายสุัญญาเช่าและอายกุารใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงหรือราคาทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ซ่ึงสะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้งคิดค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง การคิดค่าเส่ือมราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เพื่อประเมินวา่สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และ
บันทึกส าหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายช าระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขการ
จ่ายช าระเหล่านั้นเกิดข้ึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในก าไรหรือขาดทุน 

ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยก
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและบนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษัทเป็นผู ้ให้ เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน  
เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้ งหมดจัดประเภทเป็น 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 
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รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
ท่ีเช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทน 
รายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า 

ข) นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าสินทรัพย ์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนั
ตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ 986  1,678  206  136 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพยแ์ละ        

กระแสรายวนั 305,507  160,620  276,244  130,792 
 306,493  162,298  276,450  130,928 

 



 
- 19 - 

 

 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2563  2562  2563  2562 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
 

     
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,512  22,915  27,204  19,804 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        
ในระหวา่งงวด 49,974  74,520  44,148  43,620 

หกั ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (60,116)  (57,544)  (55,077)  (33,286) 
หกั เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรซ่ึงจ่ายปีก่อน (8,351)  (4,819)  (8,038)  (2,806) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 13,019  35,072  8,237  27,332 

4.2.2  เงินปันผลจ่ายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,530  519  3,530  519 
บวก เงินปันผลประกาศจ่ายในระหวา่งงวด 207,000  234,600  207,000  234,600 
หกั จ่ายระหวา่งงวด (206,889)  (232,863)  (206,889)  (232,863) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 3,641  2,256  3,641  2,256 

4.2.3 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   เงินสดจาก  ผลต่างจาก  ผลกระทบจาก  เพิม่ขึน้  การเปลีย่น  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  กจิกรรม  การแปลงค่า  การน ามาตรฐาน  (ลดลง)  แปลงอ่ืน(1)  30 มิถุนายน 
 2563  จัดหาเงิน  งบการเงิน  การบัญชีใหม่      2563 
       มาใช้       

เงินกูย้มืระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน 

 
854,672 

 
(25,423)  -  - 

 
-  -  829,249 

เงินกูย้มืระยะส้ันจาก
กรรมการ 10,000 

 
(10,000)  -  - 

 
-  -  - 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 14,056  -  343  -  -  -  14,399 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2  (9,454)  (7)  127,079  (12,864)  (9,061)  95,695 

รวม 878,730  (44,877)  336  127,079  (12,864)  (9,061)  939,343 

(1) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการลดค่าเช่าตามสัญญาตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวจากสถานการณ์ COVID-19 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จากกจิกรรม  ผลต่างจาก  การเปลีย่นแปลง  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  จัดหาเงิน  การแปลงค่า  อ่ืน  30 มิถุนายน 
 2562    งบการเงิน    2562 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 881,227  244,736  -  -  1,125,963 
เงินกูย้มืระยะยาว 19,127  (4,341)  (1,005)  -  13,781 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกรรมการ -  10,000  -  19  10,019 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 317  (119)  -  -  198 

รวม 900,671  250,276  (1,005)  19  1,149,961 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลงที ่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จากกจิกรรม  ไม่ใช่เงินสด  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  ผลกระทบจาก  เพิม่ขึน้  30 มิถุนายน 
 2563    การน ามาตรฐาน  (ลดลง)  2563 
     การบัญชีใหม่     

     มาใช้     
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 846,672  (29,172)  -  -  817,500 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (3,125)  32,258  19,441  48,574 

รวม 846,672  (32,297)  32,258  19,441  866,074 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จากกจิกรรม  อ่ืน  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    30 มิถุนายน 
 2562      2562 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 881,227  244,736  -  1,125,963 
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5. เงินลงทุนช่ัวคราวและสินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันท่ี                
31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า        
ตราสารทุน - ราคาทุน -  3,875  -  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม -  (1,133)  -  - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม -  2,742  -  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย        
หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน -  4,828  -  4,828 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม -  43  -  43 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม -  4,871  -  4,871 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว -  7,613  -  4,871 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน       

- ตราสารทุน 2,408  -  -  - 
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 210,422  -  210,422  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 212,830  -  210,422  - 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธันวาคม 2562  30 มิถุนายน 2563  31 ธันวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  -  76,351  130,324 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 392,517  562,939  375,909  541,711 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (18,861)  (15,612)  (14,927)  (13,319) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 373,658  547,327  437,333  658,716 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 208  14  2,443  1,381 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 4,370  7,172  571  5,596 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 2,243  1,000  2,243  1,000 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 28,229  24,366  25,114  20,599 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 52,468  339,298  50,678  339,244 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 461,176  919,177  518,382  1,026,536 

 



 
- 22 - 

 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธันวาคม 2562  30 มิถุนายน 2563  31 ธันวาคม 2562 
ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย        
ยงัไม่ถึงก าหนด 2  -  28,291  36,022 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน -  -  46,541  51,103 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  1,519  30,872 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน -  -  -  12,182 
มากกว่า 9 เดือนข้ึนไป -  -  -  145 

รวม 2  -  76,351  130,324 
กจิการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก าหนด 254,629  408,781  246,427  396,554 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 102,867  128,984  100,355  122,229 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6,650  214  5,640  214 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 3,280  -  773  - 
มากกว่า 9 เดือนข้ึนไป 25,091  24,960  22,714  22,714 

รวม 392,517  562,939  375,909  541,711 
 392,519  562,939  452,260  672,035 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (18,861)  (15,612)  (14,927)  (13,319) 
รวมลูกหน้ีการคา้  373,658  547,327  437,333  658,716 

7. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 126,330  157,862  81,810  103,527 
งานระหว่างท า 2,100  2,712  2,050  2,694 
วตัถุดิบ 1,089,728  1,060,550  1,082,751  1,047,999 
วสัดุหีบห่อ 106,781  107,107  104,262  104,931 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 13,834  9,709  13,290  9,201 
สินคา้ระหว่างทาง 27,218  -  27,125  - 

 1,365,991  1,337,940  1,311,288  1,268,352 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (5,436)  (5,369)  (3,606)  (3,901) 

 1,360,555  1,332,571  1,307,682  1,264,451 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 ประเภทกจิการ ทุนท่ีช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ (ราคาทุน) 
   ณ วนัที ่  ณ วนัที่   ณ วนัที ่  ณ วนัที่  
   30 มิถุนายน 2563  31 ธันวาคม 2562  30 มิถุนายน 2563  31 ธันวาคม 2562 

       พนับาท  พนับาท  
บริษัทย่อย          

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียวและของฝาก  
และธุรกิจร้านอาหาร 

 
35 ลา้นบาท 

 
100.00 

  
100.00 

  
35,000 

  
35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียว 5 ลา้นบาท 100.00  100.00  4,543  4,543 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงอาหาร 1 ลา้นบาท 100.00  100.00  491  491 
TAOKAENOI USA, Inc.    จ าหน่ายขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่าย 

เป็นส่วนประกอบ 
 

4,912,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

91.21 
  

91.21 
  

97,428 
  

97,428 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       137,462  137,462 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
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9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,018,745   961,186  
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน  45,816   40,408  
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าตามบญัชี       
     ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (4,966)   (75)  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (78,748)   (70,988)  
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า  1,372   -  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 24   -  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  982,243   930,531  

10. ค่าความนิยม 
การเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 11,513 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 281 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 11,794 

ค่าความนิยมเกิดจากการซ้ือธุรกิจของ TAOKAENOI USA, Inc. ในปี 2560 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้วา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.46 - 2.27  1.85 - 2.13  827,500  698,000  817,500  690,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.43  1.90 - 2.20  1,749  156,672  -  156,672 

     829,249  854,672  817,500  846,672 

เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้ใช้กับธนาคารเป็นจ านวนเงิน  1,895  
ลา้นบาท และ 1,347 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  83  14,112  31,748 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 236,331  303,056  207,408  235,211 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  18  985  1,333 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 75,610  90,075  66,859  84,638 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,019  31,512  8,237  27,204 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 208,919  179,034  207,497  175,815 

 533,883  603,778  505,098  555,949 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อตัรา  ระยะ  งบการเงินรวม 

  ดอกเบีย้  เวลาการ  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  (ร้อยละ  ช าระคืน  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  ต่อปี)    2563  2562 

TAOKAENOI USA, Inc.         
เงินกูย้มืจาก Samhae Commercial Co., Ltd. 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 4.6  เม่ือทวงถาม  14,399  14,056 
         

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากดั 
เงินกูย้มืจากกรรมการ 10 ลา้นบาท 2.15  เม่ือทวงถาม  -  10,000 
      14,399  24,056 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 



 
- 26 - 

 

 

14. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้น้งวด/ปี 25,474  17,320  24,875  17,017 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,991  3,794  1,945  3,704 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 255  460  249  448 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  2,339  -  2,221 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์               

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -  2,029  -  1,953 
หกั  ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (154)  (468)  -  (468) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวป้ลายงวด/ปี 27,566  25,474  27,069  24,875 

15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 9,595  9,800  9,428  9,630 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (4,180)  (3,500)  (6,552)  (2,662) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 5,415  6,300  2,876  6,968 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 19,431  24,046  19,240  23,573 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  (4,444)  -  (4,444) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (799)  (4,924)  (2,398)  (471) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 18,632  14,678  16,842  18,658 

16. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ       
ผลด าเนินงานประจ าปี 2561 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 469.2 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 
234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมใน
อตัราหุน้ละ 0.17 บาท จ านวนเงินรวม 234.6 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลด าเนินงานงวดหกเดือนประจ าปี 2562 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท เป็น
จ านวนเงินรวม 151.8 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562  

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ       
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
358.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จ านวนเงิน
รวม 151.8 ลา้นบาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2562 และเงินปันผลท่ีจ่าย
เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท จ านวนเงินรวม 207.0 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 
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17. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
TAOKAENOI USA, Inc. บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลด้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดร. โทบิ จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจ 
ท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตก
ลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
   หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  51,377  44,234 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -  1,179  447 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย -  -  71  (7) 
ซ้ือสินคา้ -  -  41,618  53,654 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -  1,166  3,225 
ค่าเช่าจ่าย -  -  92  - 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขาย 2  -  -  - 
ซ้ือสินคา้ 5  201  -  - 
รายไดค่้าเช่า 77  -  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 90  480  90  90 
ดอกเบ้ียจ่าย 29  19  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  40  -  40 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
   หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  97,048  84,532 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -  1,626  894 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย -  -  71  52 
รายไดอ่ื้น -  -  -  6 
ซ้ือสินคา้ -  -  86,499  108,553 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -  2,303  4,260 
ค่าเช่าจ่าย -  -  183  - 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขาย 2  -  -  - 
ซ้ือสินคา้ 5  283  -  - 
รายไดค่้าเช่า 153  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 38  -  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 180  960  180  180 
ดอกเบ้ียจ่าย 81  19  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  40  -  40 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ถึง 45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและการเงิน ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่า อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดอ้ื่น อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 ถึง 15 และราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

ร้อยละ 35 ถึง 70 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ ส าหรับบริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามล าดบั 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  76,351  130,324 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2  -  -  - 

รวม 2  -  76,351  130,324 

ลูกหนีอ่ื้น         
บริษทัยอ่ย -  -  2,443  1,381 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 208  14  -  - 

รวม 208  14  2,443  1,381 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  14,112  31,748 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  83  -  - 

รวม 4  83  14,112  31,748 

เจ้าหนีอ่ื้น         
บริษทัยอ่ย -  -  985  1,333 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  18  -  - 

รวม -  18  985  1,333 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ผู้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 1.96 - 2.20  -  86,518  - 
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เงินกู้ยืมจากกรรมการ 
เงินกูย้มืจากกรรมการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ผู้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั -  2.15  -  10,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท    
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,802  8,758  15,811  17,409 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 446  431  1,050  790 

รวม 7,248  9,189  16,861  18,199 
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18. ส่วนงานด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์  ในระหว่างงวดปัจจุบัน                       
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 921.3  6.8  83.5  1,011.6  -  1,011.6 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 128.7  4.8  (40.5)  93.0  (93.0)  - 
รวมรายได ้ 1,050.0  11.6  43.0  1,104.6  (93.0)  1,011.6 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 112.4  (18.8)  (1.7)  91.9  2.6  94.5 
รายไดอ่ื้น           4.7 
ตน้ทุนทางการเงิน           (5.0) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           94.2 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (5.4) 
ก าไรส าหรับงวด           88.8 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           - 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด           88.8 

 

    หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,211.5  85.9  4.7  1,302.1  -  1,302.1 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 44.2  -  53.7  97.9  (97.9)  - 
รวมรายได ้ 1,255.7  85.9  58.4  1,400.0  (97.9)  1,302.1 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 112.6  (12.7)  0.5  100.4  (1.7)  98.7 
รายไดอ่ื้น           12.7 
ตน้ทุนทางการเงิน           (6.9) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           104.5 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (6.3) 
ก าไรส าหรับงวด           98.2 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           (1.7) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด           96.5 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนม  ร้านค้า  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 ขบเคีย้ว  ปลกี      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 2,052.1  64.1  5.4  2,121.6  -  2,121.6 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 97.0  0.3  86.2  183.5  (183.5)  - 
รวมรายได ้ 2,149.1  64.4  91.6  2,305.1  (183.5)  2,121.6 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 228.5  (34.5)  (3.2)  190.8  4.9  195.7 
รายไดอ่ื้น           7.4 
ตน้ทุนทางการเงิน           (10.2) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           192.9 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (18.6) 
ก าไรส าหรับงวด           174.3 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           0.2 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด           174.5 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลกี  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 2,404.0  170.0  8.3  2,582.3  -  2,582.3 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 84.5  0.4  108.2  193.1  (193.1)  - 
รวมรายได ้ 2,488.5  170.4  116.5  2,775.4  (193.1)  2,582.3 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 211.6  (20.1)  1.0  192.5  (3.1)  189.4 
รายไดอ่ื้น           16.7 
ตน้ทุนทางการเงิน           (12.7) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           193.4 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (14.7) 
ก าไรส าหรับงวด           178.7 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี           (2.3) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด           176.4 
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19. ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกนั 
19.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน
จ านวนเงิน 19.1 ลา้นบาท และ 10.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

19.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้นและบริการ 
กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารและส านักงานระยะสั้ น และสัญญาบริการต่าง ๆ  
ซ่ึงรวมถึงสัญญาทางการตลาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 3 ปี  

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเหล่าน้ี มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

ระยะเวลาการจ่าย 2563  2562  2563  2562 
ภายใน 1 ปี 26.6  75.3  16.9  25.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.3  66.3  3.3  22.8 
มากกวา่ 5 ปี -  13.4  -  10.4 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญา
เช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าส าหรับสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการได้
ถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวน 13.4 
ลา้นบาท และจ านวน 42.8 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 5.9 ลา้นบาท และจ านวน 12.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 

19.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือวตัถุดิบ 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้กบัผูข้ายในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 1 ปี 
ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 3.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 1.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดบั 
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19.4 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 3.7 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยหนังสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

20.  คดฟ้ีองร้อง 
20.1 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นในคดี

แพง่เก่ียวกบัการผิดสญัญาอนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลทางเทคนิค บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้บ ริษัทชดใช้ ค่ าเสี ยหายเป็นจ านวน
เงิน  150,000 เห รียญสหรัฐ พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง 
(ประมาณ 5.7 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้ค าสั่งจ าหน่ายคดีเน่ืองจาก
ภายใตส้ัญญาดงักล่าว โจทก์และจ าเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและตอ้ง
ด าเนินการระงับข้อพิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีศูนย์อนุญาโตตุลาการ 
ประเทศสิงคโปร์ อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559 โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ค าสั่งให้จ าหน่าย
คดีของศาลฯ ศาลฯ รับไวแ้ละส่งส านวนใหศ้าลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามี
ค าสั่งยกค าพิพากษาศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ เน่ืองจากโจทกก์ล่าวอา้ง
ประเดน็เพิ่มเติมท่ีศาลฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินกระบวนพิจารณา  

ต่อมาพยานโจทก์และจ าเลยไดเ้ดินทางไปศาลเพื่อท าการสืบพยานตามก าหนดนัดในช่วงเดือน
สิงหาคม 2562 โดยในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาให้บริษทัชดใชค่้าสินไหมทดแทน 
เป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัพิพากษา และใชค่้าฤชาธรรม
เนียมแทนโจทก์ และเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562   บริษทัได้สั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คให้แก่ “ศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง” รวมเป็นเงินจ านวน 641,219 บาท เพื่อช าระ
ตามค าสั่งศาล ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ต่อมาในวนัท่ี 22 มกราคม 2563 โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาล โดยบริษทัได้
ยืน่แกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ศาลไดน้ดัฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 
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20.2 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ื่นฟ้องผูแ้ทนจ าหน่ายรายหน่ึงของบริษทัในประเทศจีนใน
คดีแพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย เน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายไดข้ายสินคา้ประเภท
เดียวกนัและใชเ้คร่ืองหมายการคา้เลียนแบบของบริษทั โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใชค่้าเสียหาย ทั้ง
ค่าสินคา้และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงค่าขาดประโยชน์ เป็นจ านวนเงินประมาณ 119 ลา้น
หยวน (ประมาณ 569 ลา้นบาท) เน่ืองจากตามขอ้สัญญา คดีดงักล่าวตอ้งน าคดีเพื่อระงบัขอ้พิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษัทจึงได้ยื่นฟ้องคดีผิดสัญญาน้ีต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งค่าสินคา้และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งรวมถึงค่าขาดประโยชน์ เป็นจ านวนเงินประมาณ 96 ลา้นบาท โดยก าหนดวนันดัสืบพยาน
ในวัน ท่ี  19 กุมภาพันธ์  2563 เม่ื อถึงวันนัดสืบพยานผู ้แทนจ าหน่ าย  มิ ได้มาสืบพยาน 
อนุญาโตตุลาการจึงไดมี้การสืบพยานของบริษทัไปเพียงฝ่ายเดียว ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งค าแถลงปิดคดี
ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ต่อมาในวนัท่ี  21 เมษายน 2563 อนุญาโตตุลาการไดมี้ค าตดัสินช้ีขาดให้
ผูแ้ทนจ าหน่ายช าระเงินให้แก่บริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 54 ลา้นบาท และดอกเบ้ียอีกร้อยละ 
7.5 ต่อปี เน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายมีภูมิล าเนาและทรัพยสิ์นอยูใ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน ดงันั้นใน
การบงัคบัตามค าช้ีขาดในอนาคต จึงตอ้งไปด าเนินการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562 บริษทัในประเทศจีนไดฟ้้องบริษทัและ
ผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศจีน โดยให้หยดุละเมิดช่ือการคา้ภาษาจีนโดยทนัที โดยคดีแรกให้บริษทั
และผูแ้ทนจ าหน่าย ชดใชค่้าเสียหายประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้นบาท) และคดีท่ีสอง
ประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้นบาท) และขอให้บริษทัหยุดใช้เคร่ืองหมาย 2 รายการ 
รวมทั้งเรียกร้องใหบ้ริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายร่วมกนัหรือแทนกนัชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากคดีน้ี โดย
ศาลไดน้ัดสืบพยานในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อมาในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาทั้ง
สองคดีให้บริษัทและผูแ้ทนจ าหน่ายยุติการละเมิดเคร่ืองหมายการค้าของโจทก์ตั้ งแต่วนัท่ีค า
พิพากษามีผลบงัคบัเป็นตน้ไป รวมทั้งให้ห้างคา้ปลีกยุติการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้
ของโจทก์ตั้ งแต่วนัท่ีค าพิพากษามีผลบังคบัเป็นต้นไป และให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายช าระ
ค่าใชจ่้าย คดีแรกเป็นจ านวน 150,000 หยวน (ประมาณ 0.65 ลา้นบาท) แก่โจทก์ ภายใน 10 วนันับ
แต่วนัท่ีค าพิพากษามีผลบงัคบั และคดีท่ีสองเป็นจ านวน 195,680.40 หยวน (ประมาณ 0.85 ลา้นบาท) 
แก่โจทก ์ภายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ีค าพิพากษามีผลบงัคบั ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าว 
(345,680.40 หยวน หรือเทียบเท่า 1.51 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ 

ต่อมาในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ทั้งสองคดีต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาเซ่ียงไฮ ้
ศาลอุทธรณ์สืบพยานในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหวา่งศาลอุทธรณ์พิจารณาคดี  
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21. เคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

จ านวนที่ขาย  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
     

1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.86 - 33.03  เมษายน - ธนัวาคม 2563 
0.2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  22.40  สิงหาคม 2563 

     
จ านวนที่ซ้ือ  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   
5.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.93 - 31.93  กนัยายน 2563 - มีนาคม 2564 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

จ านวนที่ขาย  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  20.92 - 30.26  พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 
 

จ านวนที่ซ้ือ  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา  วนัครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.15 - 30.45  มีนาคม - มิถุนายน 2563 
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22. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ ล าดับช้ัน
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุตธิรรม 
 
 

มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  

ณ วนัที ่
30 มิถุนายน 

2563 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วนัที ่
30 มิถุนายน 

2563 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2562 
เงินลงทุนใน             
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

- 2,742 - - ล าดบั 1 ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขาย
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อย่างเดียวกันในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง 

เงินลงทุนใน            
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

- 4,871 - 4,871 ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน  

   - ตราสารทุน 

2,408 - - - ล าดบั 1 ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขาย
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อย่างเดียวกันในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน  

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 

210,422 - 210,422 - ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน 

42,240 42,162 42,240 42,162 ล าดบั 2 ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

23. หุ้นสามัญซ้ือคืน 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัคืนเพื่อเป็นการ
บริหารทางการเงิน โดยก าหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม 
2563 ในวงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท จ านวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นจ านวน 
ไม่เกินร้อยละ 1.45 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ีท่ีงบการเงินระหว่างกาลน้ี
ไดรั้บการอนุมติั บริษทัยงัไม่มีการซ้ือหุน้คืน 
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24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 
0.11 บาท เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 151.8 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวนัท่ี 9 
กนัยายน 2563 

25. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวด
ปัจจุบนั การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ก าไรเบ็ดเสร็จรวม และส่วนของผู ้
ถือหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ การแสดงรายการ การแสดงรายการ จ านวนเงิน (พนับาท) 

 ที่แสดงไว้เดิม ในงวดปัจจุบัน งบการเงิน 
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 
ส่วนลดทางออ้มใหแ้ก่ลูกคา้ ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย รายไดจ้ากการขาย 41,626 41,626 

26. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
10 สิงหาคม 2563 


