
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท           
เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนด ์  
มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้    
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
- 2 - 

 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ี 
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใช้เพ่ือตอบสนอง 

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกจิการ  

บริษัทย่อยของบริษัทแห่งหน่ึงมีผลขาดทุน
สะสมในจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็น
ข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
อาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ดงันั้น เงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวอาจเกิดการดอ้ยค่า  
 
การพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ี
ผู ้บริหารของบริษัทน ามาใช้ในการประมาณ     
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
นโยบายการบัญชีส าหรับการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน และรายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ขอ้ 3.15 ขอ้ 4 และ ขอ้ 9 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและ
การควบคุมภายในท่ี เก่ี ยวข้องกับการรับรู้การ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในส าหรับเร่ืองดงักล่าว 

• ใหผู้เ้ช่ียวชาญภายในมีส่วนร่วมเพื่อช่วย 

-  ประ เมินแบบจ าลองท่ี ผู ้บ ริห ารใช้ เพื่ อ
ค านวณมูลค่าจากการใชข้องหน่วยสินทรัพย์
ท่ี ก่อให้ เกิด เงินสด  เพื่ อให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 การด้อยค่า
ของสินทรัพย ์

-  ตรวจสอบขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ
อัตราคิดลดและการทดสอบการค านวณ
อตัราเหล่านั้น 

• วิเคราะห์การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ท่ีใช้ใน
สูตรการค านวณเพื่อก าหนดว่าประมาณการนั้น
ได้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันและผล
ประกอบการท่ีคาดการณ์ในอนาคตอยา่งเหมาะสม 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใช้เพ่ือตอบสนอง  
• พิจารณาขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัต่อการวิเคราะห์         

ค่าความอ่อนไหว 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดรวมถึง
ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวกับอัตราการเติบโต และ
ก าไรจากการด าเนินงานกบัผลประกอบการใน
อดีตเพื่อทดสอบความถูกตอ้งของประมาณการ
ของผูบ้ริหาร 

• เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
และมูลค่าตามบญัชี 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  
 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5.2 และ 2.6 ซ่ึงอธิบายถึงการน ามาตรฐาน        
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า และแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้
มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนท่ีระบุขา้งตน้เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บ มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับฝ่ายบริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อด าเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก   
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ 
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง  
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ
ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า         
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า    
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกราย   
การรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการจาก     
การใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ 

จากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใน             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ 
ท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ                    
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง 
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 208,579,540      162,298,035      189,530,371      130,928,093      

เงินลงทุนชวัคราว 2.5.1 และ 6 - 7,612,435         - 4,870,735         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7 436,288,492      919,176,535      486,693,992      1,026,535,791   

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 28 - - 99,500,000       -

สินคา้คงเหลือ 8 1,258,707,519   1,332,570,702   1,222,707,345   1,264,451,089   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 274,649,781      - 271,820,206      -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23,454,242       47,236,839       13,840,809       44,164,253       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,201,679,574   2,468,894,546   2,284,092,723   2,470,949,961   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -              -              137,461,570      137,461,570      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 10 39,745,095       39,745,095       39,745,095       39,745,095       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 982,907,868      1,018,745,092   942,818,275      961,186,363      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 87,684,291       - 62,792,487       -

ค่าความนิยม 13 11,468,294       11,512,927       - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 14 55,671,730       50,969,372       40,806,907       34,222,029       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 75,804,527       65,822,810       27,692,585       19,710,161       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 25,959,949       50,885,406       13,539,645       20,831,737       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,279,241,754   1,237,680,702   1,264,856,564   1,213,156,955   

รวมสินทรัพย์ 3,480,921,328   3,706,575,248   3,548,949,287   3,684,106,916   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 690,217,376      854,671,573      680,217,376      846,671,573      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 16 568,334,245      603,777,807      546,755,337      555,949,706      

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 25,155,186       - 10,426,694       -

เงินกูย้ืมระยะสัน 17 14,588,415       24,055,680       -              -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 21,318,426       11,774,221       21,316,954       11,766,634       

หนีสินหมุนเวียนอืน 38,053,289       45,619,590       24,673,376       38,910,113       

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,357,666,937   1,539,898,871   1,283,389,737   1,453,298,026   

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 18 4,506,556         - - -

หนีสินตามสัญญาเช่า 19 63,184,993       - 52,742,598       -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 31,337,661       25,473,718       29,526,434       24,874,922       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,658,286         - - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 100,687,496      25,473,718       82,269,032       24,874,922       

รวมหนีสิน 1,458,354,433   1,565,372,589   1,365,658,769   1,478,172,948   

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามญั 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 345,000,000      345,000,000      345,000,000      345,000,000      

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

     หุน้สามญั 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท

ชาํระครบแลว้ 345,000,000      345,000,000      345,000,000      345,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,315,440,000   1,315,440,000   1,315,440,000   1,315,440,000   

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,186,255         1,186,255         - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 34,500,000       34,500,000       34,500,000       34,500,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 331,283,260      449,510,851      488,350,518      510,959,570      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,407,696)        (4,715,426)        - 34,398              

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,023,001,819   2,140,921,680   2,183,290,518   2,205,933,968   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (434,924)           280,979            - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,022,566,895   2,141,202,659   2,183,290,518   2,205,933,968   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,480,921,328   3,706,575,248   3,548,949,287   3,684,106,916   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,983,113,688   5,266,779,496   3,843,840,147   4,929,891,705   

รายไดอื้น 15,863,426        29,558,399        16,211,108        17,476,113        

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 293,984             996,624             413,820             944,870             

รวมรายได้ 3,999,271,098   5,297,334,519   3,860,465,075   4,948,312,688   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,959,050,876   3,786,467,306   2,865,820,209   3,569,869,904   

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 442,360,131      768,086,519      367,857,412      635,165,372      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 306,724,098      343,595,168      240,364,751      259,334,235      

รวมค่าใช้จ่าย 3,708,135,105   4,898,148,993   3,474,042,372   4,464,369,511   

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 291,135,993      399,185,526      386,422,703      483,943,177      

ตน้ทุนทางการเงิน (18,084,344)      (26,301,612)      (15,971,464)      (23,676,017)      

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 273,051,649      372,883,914      370,451,239      460,267,160      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (31,179,654)      (11,042,632)      (33,073,408)      (30,973,873)      

กาํไรสําหรับปี 241,871,995      361,841,282      337,377,831      429,293,287      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ - 32,449               - 32,449               

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 375,099             (2,181,578)        - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,082,858)        (1,623,616)        (1,221,281)        (1,562,053)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,707,759)        (3,772,745)        (1,221,281)        (1,529,604)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 240,164,236      358,068,537      336,156,550      427,763,683      

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 242,620,869      366,238,134      337,377,831      429,293,287      

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (748,874)           (4,396,852)        

241,871,995      361,841,282      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 240,880,139      362,657,741      336,156,550      427,763,683      

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (715,903)           (4,589,204)        

240,164,236      358,068,537      

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 29 0.18                   0.26                   0.24                   0.31                   

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุ้น) 1,380,000,000   1,380,000,000   1,380,000,000   1,380,000,000   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

กาํไร (ขาดทุน)

ส่วนเกนิทุนจาก ทยีงัไม่เกดิขึนจริง ผลต่างของ รวม ส่วนของ

การเปลยีนแปลง  จัดสรรแล้ว - ทุน จากการวัดมูลค่า อตัราแลกเปลยีน องค์ประกอบอนื ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ สัดส่วนการถือหุ้น  สํารองตามกฎหมาย เงินลงทุนใน จากการแปลงค่า ของส่วนของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษัทย่อย บริษัท ยงัไม่ได้จัดสรร หลกัทรัพย์เผือขาย งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2562 345,000,000 1,315,440,000 1,121,461 34,500,000 471,296,333 1,949 (2,760,598) (2,758,649) 2,164,599,145 3,636,027 2,168,235,172

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - - 366,238,134 - - - 366,238,134 (4,396,852) 361,841,282

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - (1,623,616) 32,449 (1,989,226) (1,956,777) (3,580,393) (192,352) (3,772,745)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 364,614,518 32,449 (1,989,226) (1,956,777) 362,657,741 (4,589,204) 358,068,537

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 64,794 - - - - - 64,794 1,234,156 1,298,950

เงินปันผลจ่าย 26 - - - - (386,400,000) - - - (386,400,000) - (386,400,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 345,000,000 1,315,440,000 1,186,255 34,500,000 449,510,851 34,398 (4,749,824) (4,715,426) 2,140,921,680 280,979 2,141,202,659

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2563

   - ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท ี9 345,000,000 1,315,440,000 1,186,255 34,500,000 449,510,851 34,398 (4,749,824) (4,715,426) 2,140,921,680 280,979 2,141,202,659

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 2.5.1 - - - - 34,398 (34,398) - (34,398) - - -

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   - ภายหลงัปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 345,000,000 1,315,440,000 1,186,255 34,500,000 449,545,249 - (4,749,824) (4,749,824) 2,140,921,680 280,979 2,141,202,659

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี - - - - 242,620,869 - - - 242,620,869 (748,874) 241,871,995

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - (2,082,858) - 342,128 342,128 (1,740,730) 32,971 (1,707,759)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 240,538,011 - 342,128 342,128 240,880,139 (715,903) 240,164,236

เงินปันผลจ่าย 26 - - - - (358,800,000) - - - (358,800,000) - (358,800,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2563 345,000,000 1,315,440,000 1,186,255 34,500,000 331,283,260 - (4,407,696) (4,407,696) 2,023,001,819 (434,924) 2,022,566,895

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              469,628,336            2,164,570,285         

กาํไรสาํหรับปี - - - 429,293,287            429,293,287            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - (1,562,053)               (1,529,604)               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 427,731,234            427,763,683            

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (386,400,000)           (386,400,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              510,959,570            2,205,933,968         

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   - ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              510,959,570            2,205,933,968         

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 2.5.1 - - - 34,398                     -

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

   - ภายหลงัปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              510,993,968            2,205,933,968         

กาํไรสาํหรับปี - - - 337,377,831            337,377,831            

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - (1,221,281)               (1,221,281)               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 336,156,550            336,156,550            

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (358,800,000)           (358,800,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 345,000,000            1,315,440,000         34,500,000              488,350,518            2,183,290,518         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน)กําไรสะสม

ในหลักทรัพย์เผือขาย

ทียงัไม่เกิดขึนจริง

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

1,949                                    

องค์ประกอบอืนของ

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

32,449                                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

-

32,449                                  

-

-

-

34,398                                  

34,398                                  

-

(34,398)                                

-

-



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 273,051,649        372,883,914        370,451,239        460,267,160        

รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคาสินทรพัยถ์าวรและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 175,061,018        154,257,422        139,329,792        132,998,007        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,856,578            9,081,182            5,670,952            7,226,599            

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ทียงัไม่เกิดขนึจริง (22,257)                (127,050)              (22,257)                (127,050)              

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 31,762,708          (20,924,372)         27,651,754          (21,348,868)         

ค่าเผอืผลขาดทุน (กลบัรายการ) 4,182,593            (644,249)              1,461,688            (375,825)              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยถ์าวร (กลบัรายการ) (2,035,615)           4,344,505            - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,628,746            26,228,991          (857,155)              414,628               

ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราว 306,116               - 4,943                   -

ผลต่างจากการยกเลิกสญัญาเช่า (1,046,877)           - - -

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง 1,250,023            (2,050,268)           1,280,957            (2,433,916)           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอืน (654,039)              - (654,039)              -

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผือขาย - (880,676)              - (880,676)              

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจากการปรับมูลค่าของหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 281,200               - -

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจากการปรับมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (1,348,909)           - (1,261,034)           -

ขาดทุนจากการเลิกการร่วมคา้ - 1,679,128            - 1,679,128            

ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,722,436            6,592,600            4,229,481            6,373,104            

รายไดด้อกเบีย (299,879)              (540,317)              (1,296,667)           (407,772)              

ตน้ทุนทางการเงิน 18,084,344          26,301,612          15,971,464          23,676,017          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 518,498,635        576,483,622        561,961,118        607,060,536        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 476,735,073        (124,191,280)       536,409,734        (189,242,104)       

สินคา้คงเหลือ 42,100,475          115,459,999        14,091,989          121,436,184        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 19,036,137          9,117,745            28,429,299          10,659,909          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 27,445,811          (10,120,559)         9,487,119            (9,639,525)           

หนีสินดาํเนินงาน เพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (37,908,885)         (63,395,032)         (15,465,972)         (33,302,705)         

หนีสินหมุนเวยีนอืน (7,206,732)           32,376,922          (13,911,137)         29,423,407          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 948,285               - - -

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,462,066)           (468,000)              (1,104,570)           (468,000)              

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,038,186,733     535,263,417        1,119,897,580     535,927,702        

จ่ายภาษีเงินได้ (31,096,451)         (46,679,314)         (31,200,191)         (47,540,311)         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,007,090,282     488,584,103        1,088,697,389     488,387,391        

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตตงิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,216,389)         (16,984,280)         (10,349,506)         (7,897,804)           

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2.1 (120,416,319)       (98,899,373)         (109,683,179)       (67,732,522)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,905,037            11,866,955          1,058,266            -

เงินสดรับคืนจากการเลิกการร่วมคา้ -                 28,151,999          -                 28,320,872          

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                 (369,634,633)       -                 (369,634,633)       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                 367,000,000        -                 367,000,000        

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยท์างการเงินอืน (770,000,000)       - (770,000,000)       -

เงินสดรับจากการขายสินทรพัยท์างการเงินอืน 505,000,000        - 505,000,000        -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 5.2.2 - - (99,500,000)         (5,159,700)           

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัยอ่ย 5.2.2 - - -                 241,417               

รับดอกเบีย 299,879               540,317               1,296,667            407,772               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (390,427,792)       (77,959,015)         (482,177,752)       (54,454,598)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 5.2.4 (3,467,707,887)    (3,606,247,426)    (3,458,706,612)    (3,599,747,426)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 5.2.4 3,303,253,690     3,579,692,430     3,292,252,415     3,565,192,430     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 5.2.4 (10,000,000)         - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 5.2.4 - 10,000,000          - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนั 5.2.4 - (4,258,007)           - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 5.2.4 4,506,556            - - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า 5.2.4 (24,096,105)         (314,143)              (6,681,880)           -

เงินปันผลจ่าย 5.2.3 (358,674,552)       (383,388,944)       (358,674,552)       (383,388,944)       

จ่ายดอกเบีย (17,626,033)         (27,199,786)         (16,106,730)         (23,821,634)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (570,344,331)       (431,715,876)       (547,917,359)       (441,765,574)       

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน (36,654)            4,316,706        - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 46,281,505          (16,774,082)         58,602,278          (7,832,781)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 162,298,035        179,072,117        130,928,093        138,760,874        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 208,579,540        162,298,035        189,530,371        130,928,093        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตตงิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

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

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

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ย่าง 
อบ และขนมขบเคี้ยวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ รายละเอียดของบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  
 

2563 2562 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์ จ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝาก ประเทศไทย 100.00 100.00 

แฟรนไชส์ จ ากดั และธุรกิจร้านอาหาร    
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเคี้ยว ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์ซพัพลาย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงอาหาร   ประเทศไทย 100.00 100.00 
TAOKAENOI USA, Inc. จ าหน่ายขนมขบเคี้ยวท่ีมีสาหร่าย    
 เป็นส่วนประกอบ สหรัฐอเมริกา 91.21 91.21 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น
อย่างต่อเน่ืองท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง
และได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ 
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2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เร่ือง  
“การน าเสนองบการเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เป็นตน้ไป 

มาตรฐานการบญัชีท่ีใชอ้าจไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
งบการเงินของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่
ประเทศไทย ดังนั้น งบการเงินจึงไม่ได้จัดท าขึ้ นส าหรับผูท่ี้ไม่คุ ้นเคยกับหลักการบัญชีและ 
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงิน
ฉบบัภาษาไทยซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ     
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินรวม
และเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.3 งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

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

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
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ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ  
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา
บญัชีน้ีและมีการเปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

2.5.1 มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

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

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการ
บญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน 

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 มาปฏิบัติใช้ตามข้อก าหนด                 
การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ดงัน้ี 

ก) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานคร้ังแรกคือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัปฏิบติัตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 กับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือทาง
การเงินยงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะไม่ปรับยอ้นหลงั 

การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         
ฉบับท่ี 9 ก าหนดให้วดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม  
ตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินโดยเฉพาะดงัน้ี 

-  ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสด 
ตามสัญญา และท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

-  ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้ งเพื่อรับกระแสเงินสด 
ตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็น  
การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดให้  
วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-  เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้ งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ผูบ้ริหารของบริษทัสอบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีอยู่   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น และได้ขอ้
สรุปว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาปฏิบติัใช้คร้ังแรกส่งผล
กระทบดังน้ีต่อสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประเภท
รายการตามท่ีอธิบายในขอ้ ง)  
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ข) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดย
ใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นก าหนดให้บริษทัและบริษทัย่อยบันทึกผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและ 
การเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเหล่านั้น ณ แต่ละวนัท่ีรายงานเพื่อ
สะท้อนการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตตั้ งแต่รับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน 
เม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่จ าเป็นตอ้งรอ
ใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตขึ้นก่อน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดให้บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีการคา้ กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 และพบว่า 
ผลแตกต่างไม่มีสาระส าคญั 

ค) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง 
วิธีการบนัทึกบญัชีไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.20 

ง) ผลกระทบทางการเงินของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาใชค้ร้ังแรก 

ผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี             
1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงิน  งบการเงิน 
 รวม  เฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร    
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    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (4,715)  34 
สินทรัพยท์างการเงิน - มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน - สุทธิจากภาษี (34)    (34) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (4,749) 

 
- 
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ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีจดัประเภทรายการใหม่
ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบบัท่ี 9 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

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

สินทรัพย์        
เงินลงทุนชัว่คราว 7,612  (7,612)  -   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า         
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน      

  

- ตราสารทุน -  2,741  2,741  มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน 

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

 7,612  -  7,612   
 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์        
เงินลงทุนชัว่คราว 4,871  (4,871)  -   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า         
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 

       

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

 4,871  -  4,871   
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2.5.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญั 
ในการบนัทึกบญัชีดา้นผูเ้ช่าโดยยกเลิกการแยกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่า
การเงินและให้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าในวนัเร่ิมตน้สัญญา
ทุกสัญญาเวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
ในทางตรงกันข้ามกับการบันทึกบัญชีด้านผูเ้ช่า การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าทางด้าน    
ผูใ้หเ้ช่าส่วนใหญ่ยงัคงเหมือนเดิม 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
โดยปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม ดงัน้ี 

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

- ไม่ปรับย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและยังคงน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 
สัญญาเช่าหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับหลักการควบคุม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ก าหนดว่าสัญญาประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่โดยพิจารณาสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึง  
เพื่อการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่างกับการมุ่งเน้นถึง “ความเส่ียงและ
ผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 4 
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กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
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 

สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีส าหรับ    
สัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าน้ีจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด 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) ในงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) จะเป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ในขณะท่ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั ท่ี 17 
ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าจะรับรู้โดยน าไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกทดสอบ
การดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น (อายุการเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า 
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า (ซ่ึงรวมถึง เคร่ืองตกแต่งเล็ก ๆ) กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่าเช่าดว้ย
วิธีเส้นตรงซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 อนุญาตให้ท าได้ ค่าเช่าน้ี
แสดงเป็นรายการ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัต่อไปน้ีเม่ือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกับก าไร
สะสมส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 17 

- กลุ่มบริษทัใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนัอยา่งสมเหตุสมผล 

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

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือนนับจากวนัท่ีน ามา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และ 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัหากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือกใน
การขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบับท่ี 17 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี           
วดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 จดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามล าดบัโดยไม่มีการปรับปรุงใด ๆ เวน้แต่ในกรณีท่ี
กลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารยกเวน้รับรู้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าบันทึกตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
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ค) ผลกระทบต่อการบญัชีผูใ้หเ้ช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ไม่เปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 
การบนัทึกบญัชีสัญญาเช่าทางดา้นผูใ้ห้เช่า ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานและ
บนัทึกบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองแตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม
ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลโดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงของผูใ้ห้เช่าจากส่วนไดเ้สีย
ท่ีเหลือของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า 

ง) ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติั
ใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานตามหลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  17 สินทรัพย์สิทธิการใช้          
วดัมูลค่าดว้ยจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของ  
กลุ่มบริษทั อัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีน ามาใช้กับ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือร้อยละ 2.5 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 17 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่ม  
ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ผลกระทบ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 155,055   58,541 
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยม์ีมูลค่าต ่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 : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 127,081  32,258 
จดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช:้    
     ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 3,194  - 
     ค่าเช่าคา้งจ่าย (3,323)  (2,282) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 126,952  29,976 

2.6 นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ เน่ืองจากการจัดท างบการเงิน 
ในช่วงเวลาท่ี COVID-19 ยงัคงอยูใ่นสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานอาจ
เป็นผลใหฝ่้ายบริหารของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและ
รับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ือง
จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการสามารถใชแ้นวปฏิบติั
ทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด 
พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่างท่ี
เกิดขึ้นในงบก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 36  

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
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2.7 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ไดมี้การปรับปรุงส าหรับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่
จ าเป็นตอ้งประเมินวา่การยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้
บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า นอกจากน้ี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจาก
การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงิน
ประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาต
ให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ฉบบั
ปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ยกเวน้การปรับปรุงค านิยามและขอ้ก าหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุงค านิยาม
และเกณฑก์ารรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัมูลค่า การตดั
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากน้ี กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ยงัได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงความสามารถของฝ่าย
บริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความ              
ไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน 
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ค านิยามของธุรกิจ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ได้อธิบายให้
ชดัเจนขึ้นถึงค านิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั ภายใตท้างเลือกการ
ทดสอบการกระจุกตวั กลุ่มกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่า
ยติุธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ีไดม้านั้นกระจุกตวัอยูใ่นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุตวัตน
ไดร้ายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
ก าหนดให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 
การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญัท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี               
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัอ่ืนท่ีอา้งอิงถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ีเพื่อให้ค  านิยามเป็นแนวทาง
เดียวกนักบักรอบแนวคิด โดยให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท าให้มีการปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกัน
ความเส่ียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบ
การเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัจะถือว่ามีการ
ควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัมีอ านาจเหนือผูไ้ด้รับการ
ลงทุน มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และ
สามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้

เ ม่ือมีเ ง่ือนไขหรือสถานการณ์บ่ง ช้ีว่า  อ านาจการควบคุมข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น
เปล่ียนแปลงไป กลุ่มบริษทัจะท าการพิจารณาอ านาจการควบคุมกิจการท่ีถูกควบคุมใหม่ 

ข) บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการ
แปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงิน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดต้ดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินทุก
ประเภทท่ีถึงก าหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้าโดยไม่รวมเงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

3.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ก) นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทั
บนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี 

ข) นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงใบราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3.20 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่            
ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง
ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบ ส่วนประกอบและผงปรุง ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และ
วสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

3.5 เงินลงทุน 
นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  
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ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนด
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่า
มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็น
รายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก าหนดเม่ือกลุ่ม
บริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน 

ง) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุน  

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรม
ของตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่ม
บริษทัจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน  ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของ
เงินลงทุนท่ีมีการโอนเปลี่ยน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3.20 

3.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคา
ทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี  
ของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
ออกจากบญัชี 
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3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิ ธีเส้นตรงตามอายุ         
การใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี และตามอายคุงเหลือของสัญญาเช่าท่ีดิน

ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแตปี่ 2558 เป็นตน้ไป 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทั
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

3.8 ตน้ทุนการกูย้มื 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืน   
ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 
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กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุาร
ใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย โดยรับรู้ค่าตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุจ ากดัค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 5 ปี และ 10 ปี 
แฟรนไชส์ 10 ปี 
ลิขสิทธ์ิ 2 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซ่ึง
ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายการคา้ แต่จะใชวิ้ธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพย์
นั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

3.10 ค่าความนิยม 
บริษัทบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

ค่าความนิยมจะไม่มีการตดัจ าหน่าย และจะทบทวนการดอ้ยค่าทุกปีเป็นอยา่งนอ้ย 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่า
จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และจะไม่กลบั
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในอนาคต 
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3.11 การรับรู้รายได ้
การขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนการควบคุมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ หรือท าการส่ง
มอบสินค้าไปยงัสถานท่ีท่ีลูกค้าก าหนด กลุ่มบริษทัมีอิสระในการตัดสินใจเก่ียวกับการจดั
จ าหน่ายและการก าหนดราคาขายของสินคา้รวมถึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการขายสินคา้และรับ
ความเส่ียงจากการลา้สมยัของสินคา้และผลขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้นั้น กลุ่มบริษทัรับรู้
ลูกหน้ีการค้าเม่ือสินคา้ได้ถูกส่งให้กับลูกค้า โดยรับรู้รายได้ ณ เวลาท่ีกิจการปราศจากการ
ควบคุมสินคา้ในขณะท่ีเวลาท่ีเหลือมีไวส้ าหรับการจ่ายช าระเงินเท่านั้น รายไดจ้ากการขายแสดง
มูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจาก
หกัส่วนลดและสินคา้รับคืนแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

3.12 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั
หรือถูกบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบับริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัท
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทั 

3.13 สัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชโ้ดยใชว้ิธีปรับปรุงยอดยกมาของ         
ก าไรสะสมและไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17  
ทั้งน้ีรายละเอียดนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มีดงัต่อไปน้ี 
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ก) นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของ
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
ทั้งหมดยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายกุารเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่า เช่น อุปกรณ์ส านกังานเล็ก ๆ สัญญาเช่าเหล่าน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าเวน้แต่จะมีการใช้เกณฑ์ท่ีเป็น
ระบบอ่ืนท่ีดีกว่าซ่ึงเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้
สินทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ี
ไดรั้บ และ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรือ
อตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และ 

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ และ 

- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกนั้นและ 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่าหากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า 
จะมีการใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าได้แยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัโดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่าหรือมีเหตุการณ์ส าคัญหรือการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพย์
อา้งอิง ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง หรือ 

- มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรา  
หรือการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า
คงเหลือ ในกรณีดงักล่าว หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใช้อตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดังกล่าว     
ใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง) หรือ 

- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยก
ต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กบัอายุสัญญาเช่าของสัญญา
เช่าท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดท่ี
ปรับปรุง ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสัญญามีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับขา้งตน้ดงักล่าวท่ีแสดงระหวา่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยการวดัมูลค่าเร่ิมแรกกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้อง    
และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญา
เร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ มูลค่าภายหลงั
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัโดยใช้ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษัทมีประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้ นในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพย์อ้างอิง             
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เพื่ออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ตน้ทุนรับรู้
เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสินคา้ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งสะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชท่ี้เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง การคิดค่าเส่ือมราคา
เร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เพื่อประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้อยค่า
หรือไม่และบนัทึกส าหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง 
“ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายช าระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขการจ่ายช าระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยู่ในบรรทดั “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่
แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและบนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน  
เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของ
ให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมดจดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุน
ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึง
อตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่า 

  



 
- 23 - 

 

 

ข) นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพย ์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบั
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่า
ใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหน้ีสิน ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

3.14 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของบริษทั รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่า
ดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อจดัท างบการเงินรวมใช้อตัราแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
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3.15 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่า  
มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการ
ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนใน
การขาย บริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึง
จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการ
จ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกันท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู ้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
บริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์บริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อนเม่ือขอ้
บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงกิจการตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน
จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าลดระดบัลงหรือหมดไป 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชใ้นการ
ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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3.16 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โครงการสมทบเงิน 
บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.17 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแลว้และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้นและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 

3.18 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่ม
บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หัก
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.19 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดขึ้นจาก
การท าสัญญาจะถูกตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญา 

นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3.20 
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3.20 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุน
การท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือหรือการออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินตามความเหมาะสมเม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรม 
ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- สินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีว ัตถุประสงค์การถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่าย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้ส าเร็จทั้งรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่าย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 
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(1) ราคาทุนตดัจ าหน่ายและวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของตราสารหน้ีและปันส่วน
ดอกเบ้ียรับตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดท้างการเงิน - ดอกเบ้ียรับ” 
 

(2) สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขส าหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 
• เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
• ตราสารหน้ีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกบัก าไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรม
ใด ๆ ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา จ านวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงด้าน
เครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอส าหรับลูกหน้ี
การคา้ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารองขึ้นอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทั
ปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้มื สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป และการประเมินทิศทางทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

  



 
- 29 - 

 

 

(1) นโยบายการตดัรายการ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่าลูกหน้ีมีปัญหาดา้นการเงิน
อย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะได้รับคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยู่ระหว่างช าระบัญชี
หรือลม้ละลาย หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีลูกหน้ีการคา้มีจ านวนเงินหน้ีคา้งช าระเกินกว่า 2 ปี 
แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการอาจขึ้นอยูก่บัวิธีการ
บงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัโดยใช้ค  าปรึกษาทางกฎหมายตามความ
เหมาะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการค านวณความน่าจะเป็นของ
การปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา 
(เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบัติผิด
สัญญา การประเมินค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาและร้อยละของความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาขึ้นอยู่กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ส าหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับสัญญาค ้ า
ประกนัทางการเงิน ความเส่ียงรวมถึงจ านวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ วนัท่ีรายงานและจ านวนเงินท่ี
เพิ่มขึ้นใด ๆ ท่ีคาดว่าจะถูกเบิกใช้ในอนาคต โดยวนัท่ีผิดสัญญาถูกประเมินโดยขึ้นอยู่กับ
แนวโน้มในอดีต กลุ่มบริษัทท าความเข้าใจความจ า เป็นด้านการเงินในอนาคตโดย
เฉพาะเจาะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือเม่ือโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน หากกลุ่มบริษทัไม่ได้
โอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของและยงัคงมีการควบคุม
สินทรัพยท่ี์โอน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินท่ี
อาจตอ้งจ่าย หากกลุ่มบริษทัยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและรับรู้การกูย้ืมท่ีมีหลกัประกัน
ส าหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 
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ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน  

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินประเภทสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่าใหม่
ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุน
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทันทีเว้นแต่อนุพันธ์ดังกล่าวถูกเลือกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลในเหตุการณ์ท่ีช่วงเวลาของการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุน
ขึ้นอยูก่บัลกัษณะความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 

อนุพนัธ์ท่ีมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงินตรงกันขา้มกับอนุพนัธ์ท่ีมูลค่า
ยุติธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหน้ีสินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบการเงินเวน้แต่กลุ่มบริษทั
จะมีทั้ งสิทธิทางกฎหมายและมีความตั้ งใจในการหักกลบ อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนหากระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือนและ
ไม่คาดวา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อ่ืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสิน
หมุนเวียน 

3.21 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน            
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

4. ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
4.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และการตั้ง
ข้อสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดง
รายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณ
การนั้น การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 
 ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหาร

ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดวา่
จะได้รับจากสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยค านึงถึง
อายขุองสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

  
  



 
- 32 - 

 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุ

การใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ
การใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

การด้อยค่าของเงินลงทุน 
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อยได้รับการประเมินการด้อยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยฝ่ายบริหารไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บรวมถึงการเลือก
อตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

 ค่าความนิยม 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน

ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมใน
การค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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4.2 แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัมีประมาณการทางบัญชี ซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับผลของเหตุการณ์ใน
อนาคต ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์  
ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณทางการบญัชีท่ี
ส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุง
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

4.2.1 การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

สินทรัพย์และหน้ีสินบางรายการของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู ้จัดตั้ ง
คณะกรรมการประเมินมูลค่า ซ่ึงมีผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินเป็นผูรั้บผิดชอบหลักเพื่อ
ก าหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมและขอ้มูลส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 

กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตได้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
รายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบั 1 ไม่สามารถหาได ้กลุ่มบริษทัจะใช้
ขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

4.2.2 การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประมาณการกระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านวณ
ภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลา
และความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

4.2.3 การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ าเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการมูลค่าจากการใช้
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ ในการค านวณ
มูลค่าจากการใชน้ั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใช้อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่าท่ี
คาดการณ์ไว ้แสดงวา่อาจมีขาดทุนจากการดอ้ยค่าในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดขึ้น  
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4.2.4 ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและสินคา้เคล่ือนไหวชา้ 

กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและสินคา้เคล่ือนไหวชา้ โดยพิจารณาจากประมาณ
การท่ีดีท่ีสุดของผูบ้ริหารส าหรับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือจากการ
พิจารณาสินค้าล้าสมัย เสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพ และวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ 950  1,678  164  136 
เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพยแ์ละ        

กระแสรายวนั 207,630  160,620  189,366  130,792 
 208,580  162,298  189,530  130,928 

5.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
5.2.1 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี                  

31 ธนัวาคม 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        

ในระหว่างปี 134,878  125,444  125,598  82,684 
หกั      ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (120,416)  (98,899)  (109,683)  (67,732) 
หกั      เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรซ่ึงจ่าย        

ในปีก่อน (9,449)  (17,948)  (8,154)  (7,552) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 36,525  31,512  34,965  27,204 
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5.2.2  รายการเคล่ือนไหวท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
มีดงัน้ี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบเฉพาะกิจการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากกิจกรรมลงทุน  ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2563    31 ธันวาคม 2563 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย -  (99,500)  (99,500) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเฉพาะกิจการ 

 ยอดยกมา  กระแส  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   เงินสดจาก  ก าไร  การเปลี่ยนแปลง  ณ วันที ่

 1 มกราคม  กิจกรรม  จากอัตรา  อ่ืน  31 ธันวาคม 
 2562  ลงทุน  แลกเปล่ียน    2562 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย (11,338)  (4,918)  (85)  16,341  - 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัมีการแปลงสภาพเงินให้กูย้ืมน้ีจ านวน 507,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (เทียบเท่า 16.34 ลา้นบาท) เป็นหุ้นสามญัของ TAOKAENOI USA, Inc. จ านวน 
7,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 65 ดอลลาร์สหรัฐ 

5.2.3  เงินปันผลจ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท  

งบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัที่ 1 มกราคม  3,530  519  3,530  519 
บวก   เงินปันผลประกาศจ่ายในระหว่างปี 358,800  386,400  358,800  386,400 
หกั     จ่ายระหว่างปี (358,675)  (383,389)  (358,675)  (383,389) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,655  3,530  3,655  3,530 

5.2.4  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจดัหาเงินรวมส่วนท่ีเป็นกระแสเงินสด
และส่วนท่ีไม่ใช่กระแสเงินสดท่ีมีการจดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแส
เงินสด มีดงัน้ี 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดยกมา  กระแส  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   เงินสดจาก  ผลต่างจาก  ผลกระทบจาก  เพิ่มขึน้  การเปลี่ยน  ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  กิจกรรม  การแปลงค่า  การน ามาตรฐาน  (ลดลง)  แปลงอื่น(1)  31 ธันวาคม 
 2563  จัดหาเงิน  งบการเงิน  การบัญชีใหม่      2563 
       มาใช้       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 854,672  (164,455)  -  -  -  -  690,217 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกรรมการ 10,000  (10,000)  -  -  -  -  - 
เงินกูยื้มระยะสั้น 14,056  -  (80)  -  612  -  14,588 
เงินกูยื้มระยะยาว -  4,507  -  -  -  -  4,507 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2  (24,096)  31   127,079  4,234  (18,910)  88,340 

รวม 878,730  (194,044)  (49)  127,079  4,846  (18,910)  797,652 

(1) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการลดค่าเช่าตามสัญญาตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวจากสถานการณ์ COVID-19 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดยกมา  กระแส  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   เงินสดจาก  ผลต่างจาก  การเปลี่ยนแปลง  ณ วันที ่

 1 มกราคม  กิจกรรม  การแปลงค่า  อ่ืน  31 ธันวาคม 
 2562  จัดหาเงิน  งบการเงิน    2562 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 881,227  (26,555)  -  -  854,672 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกรรมการ -  10,000  -  -  10,000 
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 19,127  (4,258)  (813)  -  14,056 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 317  (315)  -  -  2 

รวม 900,671  (21,128)  (813)  -  878,730 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  ผลกระทบจาก  เพิ่มขึน้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากกิจกรรม  การน ามาตรฐาน  (ลดลง)  ณ วันที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  การบัญชีใหม่    31 ธันวาคม 
 2563    มาใช้    2563 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 846,672  (166,455)  -  -  680,217 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (6,682)  32,258  37,593  63,169 

รวม 846,672  (173,137)  32,258  37,593  743,386 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดยกมา  กระแสเงินสด  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากกิจกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    31 ธันวาคม 
 2562      2562 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 881,227  (34,555)  -  846,672 
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6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนและเงินลงทุนช่ัวคราว 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 2.5.1) 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน    
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน    

- ตราสารทุน 2,830  - 
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 271,820  271,820 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 274,650  271,820 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า    
ตราสารทุน - ราคาทุน 3,875  - 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม (1,134)  - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 2,741  - 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย    
หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 4,828  4,828 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 43  43 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 4,871  4,871 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 7,612  4,871 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  -  69,405  130,324 
กิจการอ่ืน 397,904  562,939  375,814  541,711 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน (19,795)  (15,612)  (14,781)  (13,319) 
รวมลูกหน้ีการคา้ 378,113  547,327  430,438  658,716 

ลูกหน้ีอ่ืน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17  14  855  1,381 
กิจการอ่ืน 3,611  7,172  2,381  5,596 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,628  7,186  3,236  6,977 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 7,850  1,000  7,806  1,000 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 16,896  24,366  15,432  20,599 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 29,801  339,298  29,782  339,244 

รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

 

436,288  919,177  486,694  1,026,536 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีการค้า        

บริษัทย่อย        
ยงัไม่ถึงก าหนด 1  -  16,322  36,022 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 3  -  31,784  51,103 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  21,299  30,872 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน -  -  -  12,182 
มากกว่า 9 เดือนข้ึนไป -  -  -  145 

รวม 4  -  69,405  130,324 
        

กิจการอื่น        
ยงัไม่ถึงก าหนด 320,118  408,781  309,941  396,554 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 48,752  128,984  41,638  122,229 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 64  214  49  214 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 55  -  23  - 
มากกว่า 9 เดือนข้ึนไป 28,915  24,960  24,163  22,714 

รวม 397,904  562,939  375,814  541,711 
 397,908  562,939  445,219  672,035 
หัก  ค่าเผ่ือผลขาดทุน (19,795)  (15,612)  (14,781)  (13,319) 
รวมลูกหน้ีการคา้  378,113  547,327  430,438  658,716 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ด้วยจ านวนท่ีเท่ากับผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีการคา้ประมาณ
การโดยใชต้ารางการตั้งส ารองขึ้นอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี 
และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั  

กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีท่ีใชใ้นการประมาณการและสมมติฐานส าคญัระหวา่งรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งค่าเผ่ือของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี 
ประสบการณ์การขาดทุนทางดา้นเครดิตในอดีตของกลุ่มบริษทั ไม่ไดแ้สดงรูปแบบการขาดทุนท่ีแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีพิจารณาจากสถานะท่ีถึงก าหนด
ช าระในอดีตจึงไม่ไดแ้ยกความแตกต่างระหว่างลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีการค้า - การประเมินแบบรวมกลุ่ม (จ านวนวันที่เกินก าหนดช าระ)  ลูกหน้ีการค้า  รวม 
 ไม่เกิน  ≤ 90 วัน  91 -180 วัน  181 - 270 วัน  ≥ 271 วัน  รวม  การประเมิน  
 ก าหนดช าระ            รายบุคคล   
อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 0.44%  1.45%  -  75.64%  100.00%       
มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่าจะปฏิบติัผิดสัญญา 59,605  21,745  -  31  19,191  100,572  297,336  397,908 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                

ตลอดอายุ (265)  (315)  -  (24)  (19,191)  (19,795)  -  (19,795) 
           80,777  297,336  378,113 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลูกหน้ีการค้า - การประเมินแบบรวมกลุ่ม (จ านวนวันที่เกินก าหนดช าระ)  ลูกหน้ีการค้า  รวม 
 ไม่เกิน  ≤ 90 วัน  91 -180 วัน  181 - 270 วัน  ≥ 271 วัน  รวม  การประเมิน  
 ก าหนดช าระ            รายบุคคล   
อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 0.29%  0.41%  -  -  100.00%       
มูลค่ารวมตามบญัชีท่ีคาดว่าจะปฏิบติัผิดสัญญา 50,102  14,658  -  -  14,574  79,334  365,885  445,219 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                

ตลอดอายุ (147)  (60)  -  -  (14,574)  (14,781)  -  (14,781) 
           64,553  365,885  430,438 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีได้รับรู้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเป็นไปตามวิธีการอยา่งง่ายท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 15,612  13,319 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน 4,183  1,462 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19,795  14,781 

  



 
- 40 - 

 

 

8. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 101,397  157,862  72,658  103,527 
งานระหว่างท า 2,152  2,712  1,843  2,694 
วตัถุดิบ 1,046,338  1,060,550  1,036,921  1,047,999 
วสัดุหีบห่อ 102,127  107,107  99,844  104,931 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 15,950  9,709  15,118  9,201 
สินคา้ระหว่างทาง 27,876  -  27,876  - 
 1,295,840  1,337,940  1,254,260  1,268,352 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (37,132)  (5,369)  (31,553)  (3,901) 

 1,258,708  1,332,571  1,222,707  1,264,451 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที่บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่              
31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย        
และไดร้วมในบญัชีตน้ทนุขาย        

- ตน้ทนุขาย 2,927,288  3,807,392  2,838,168  3,591,219 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 31,763  (20,925)  27,652  (21,349) 
รวม 2,959,051  3,786,467  2,865,820  3,569,870 

 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดยกมาตน้ปี 5,369  26,294  3,901  25,250 
บวก  ขาดทนุจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 33,027  4,819  27,669  2,172 
หกั  กลบัรายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ        

ท่ีท าลายจริงในปี (1,264)  (25,744)  (17)  (23,521) 
ยอดคงเหลือปลายปี 37,132  5,369  31,553  3,901 

  



 
- 41 - 

 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 ทุนที่ช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ (ราคาทุน) 
  (ร้อยละ)  2563  2562 
  2563 และ 2562  พันบาท  พันบาท  
บริษัทย่อย       

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์       
แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 35 ลา้นบาท 100.00  35,000  35,000 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั 5 ลา้นบาท 100.00  4,543  4,543 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั 1 ลา้นบาท 100.00  491  491 
TAOKAENOI USA, Inc. 4,912,000 ดอลลาร์สหรัฐ 91.21  97,428  97,428 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    137,462  137,462 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนใน TAOKAENOI USA, 
Inc. จากมูลค่าจากการใช ้โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บซ่ึงครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 ร้อยละต่อปี 
อตัราการเติบโตของยอดขาย 28.5 ส าหรับสามปีแรก 
 10.0 ส าหรับปีท่ีส่ีเป็นตน้ไป 
อตัราการเติบโตระยะยาว 0.0 
อตัราคิดลดก่อนภาษ ี 9.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์เก่ียวการเติบโตของบริษทั
ย่อยดงักล่าวและตลาด ตลอดจนอตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะ
เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจ 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซ่ึงได้แก่ ท่ีดิน ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 39.74 ล้านบาท มีมูลค่า
ยุติธรรมจ านวนเงิน 42.24 ล้านบาท โดยมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในวันท่ี                
2 กรกฎาคม 2563 โดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด (Market Approach) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้ริหารเช่ือว่า
มูลค่ายติุธรรมไม่เปลี่ยนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากวนัท่ีประเมินดงักล่าว 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ผลต่างจาก  ยอด 

 ณ วันที ่      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วันที ่
 1 มกราคม         งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2563        ต่างประเทศ  2563 

ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,314  -  -  -  -  94,314 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 756,629  710  (2,849)  15,932  -  770,422 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 492,970  6,028  (1,499)  26,132  -  523,631 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 181,197  8,136  (30,476)  14,789  (1)  173,645 
ยานพาหนะ 46,820  700  (2,411)  -  (2)  45,107 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 81,383  106,526  (81)  (56,853)  -  130,975 

 รวมราคาทุน 1,653,313  122,100  (37,316)  -  (3)  1,738,094 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,877)  (127)  -  -  -  (2,004) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (177,117)  (54,932)  2,775  -  (1)  (229,275) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (301,554)  (57,387)  1,488  -  -  (357,453) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (98,376)  (27,272)  17,376  -  5  (108,267) 
ยานพาหนะ (31,782)  (6,932)  2,368  -  (15)  (36,361) 

 รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (610,706)  (146,650)  24,007  -  (11)  (733,360) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (23,862)  -  2,036  -  -  (21,826) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,018,745          982,908 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ผลต่างจาก  ยอด 

 ณ วันที ่      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วันที ่
 1 มกราคม         งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2562        ต่างประเทศ  2562 

ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,314  -  -  -  -  94,314 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 728,339  125  (30,251)  60,728  (2,312)  756,629 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 482,174  3,521  (22,605)  31,364  (1,484)  492,970 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 138,479  17,091  (3,436)  29,097  (34)  181,197 
ยานพาหนะ 47,127  12  (262)  -  (57)  46,820 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 122,228  80,424  (80)  (121,189)  -  81,383 

 รวมราคาทุน 1,612,661  101,173  (56,634)  -  (3,887)  1,653,313 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,654)  (223)  -  -  -  (1,877) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (124,760)  (61,930)  9,350  -  223  (177,117) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (257,721)  (50,987)  7,065  -  89  (301,554) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (67,003)  (33,449)  2,064  -  12  (98,376) 
ยานพาหนะ (24,196)  (7,668)  59  -  23  (31,782) 

 รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (475,334)  (154,257)  18,538  -  347  (610,706) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (19,517)  (4,345)  -  -  -  (23,862) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,117,810          1,018,745 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

2563      พันบาท 146,650 
2562      พันบาท 154,257 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันท่ี  เพิ่มขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ยอด ณ วันท่ี 

 1 มกราคม 2563      (โอนออก)  31 ธันวาคม 2563 
ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,314  -  -  -  94,314 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 736,701  -   (2,735)  15,288  749,254 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 473,689  3,017  (1,291)  25,412  500,827 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 114,278  5,635  (1,183)  12,837  131,567 
ยานพาหนะ 45,523  700  (1,923)  -  44,300 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 80,421  103,990  (81)  (53,537)  130,793 

 รวมราคาทุน 1,544,926  113,342  (7,213)  -  1,651,055 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,877)  (128)  -  -  (2,005) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (172,688)  (52,343)   2,736  -  (222,295) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (293,365)  (55,132)  1,279  -  (347,218) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (70,827)  (17,111)  1,074  -  (86,864) 
ยานพาหนะ (30,920)  (6,795)  1,923  -  (35,792) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (569,677)  (131,509)  7,012  -  (694,174) 
หัก  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (14,063)  -  -  -  (14,063) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  961,186        942,818 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันท่ี  เพิ่มขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ยอด ณ วันท่ี 

 1 มกราคม 2562      (โอนออก)  31 ธันวาคม 2562 
ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 94,314  -  -  -  94,314 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 675,848  125  -  60,728  736,701 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 438,586  1,435  (3,112)  36,780  473,689 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 102,690  10,967  (1,746)  2,367  114,278 
ยานพาหนะ 45,511  12  -  -  45,523 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 120,474  59,896  (74)  (99,875)  80,421 

รวมราคาทุน 1,477,423  72,435  (4,932)  -  1,544,926 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,654)  (223)  -  -  (1,877) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (117,341)  (55,347)  -  -  (172,688) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (242,258)  (54,205)  3,098  -  (293,365) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน (56,396)  (15,850)  1,419  -  (70,827) 
ยานพาหนะ (23,547)  (7,373)  -  -  (30,920) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (441,196)  (132,998)  4,517  -  (569,677) 
หัก  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (14,063)  -  -  -  (14,063) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,022,164        961,186 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม          

2563       พันบาท  131,509 
2562       พันบาท  132,998 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบัญชีของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินเช่า มีจ านวน           
56.2 ลา้นบาท (2562: 67.6 ลา้นบาท) ภายใตส้ัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าว บริษทัจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเม่ือสัญญาส้ินสุดลง 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด  ผลกระทบ  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  ผลต่างจาก  ยอด 

 ณ วันที ่  จากการน า       การแปลงค่า  ณ วันที ่
 1 มกราคม   TFRS 16       งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2563  มาใช้คร้ังแรก      ต่างประเทศ  2563 
   (ดูหมายเหตุ         
   ข้อ 2.5.2)         

ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  23,396  19,789  (866)  -  42,319 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  98,455  18,637  (46,791)  (159)  70,142 
ยานพาหนะ -  5,101  1,331  -  -  6,432 

รวมราคาทุน -  126,952  39,757  (47,657)  (159)  118,893 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -  (5,635)  866  -  (4,769) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  -  (40,788)  15,515  32  (25,241) 
ยานพาหนะ -  -  (1,199)  -  -  (1,199) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (47,622)  16,381  32  (31,209) 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้  -          87,684 
            
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563        พันบาท  47,622 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที ่  ผลกระทบจากการน า  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  ยอด ณ วันที ่

 1 มกราคม 2563  TFRS16 มาใช้คร้ังแรก        31 ธันวาคม 2563 
   (ดูหมายเหตุข้อ 2.5.2)       

ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  23,396  19,789  (866)  42,319 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  1,479  19,598  -  21,077 
ยานพาหนะ -  5,101  1,331  -  6,432 

 รวมราคาทุน -  29,976  40,718  (866)  69,828 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -  (5,635)  866  (4,769) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  -  (1,068)  -  (1,068) 
ยานพาหนะ -  -  (1,199)  -  (1,199) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (7,902)  866  (7,036) 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ -        62,792 
          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563      พันบาท  7,902 

ในระหว่างปี 2563 ผูใ้ห้เช่าไดล้ดค่าเช่าแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัจ านวน 19,455,829 บาท และ 87,372 บาท 
ตามล าดับ ตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้รับปรุงส่วนลดค่าเช่าโดยลดบญัชีค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน  19,211,135 บาท และ 81,225 บาท และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 
550,810 บาท และ 11,089 บาท ตามล าดบั และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 306,116 บาท และ 
4,943 บาท ตามล าดบั 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร โรงงานและยานพาหนะ อายุสัญญา
เช่าอยูร่ะหวา่ง 2-15 ปี 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19 

จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
   หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- หลงัปรับปรุงการลดค่าเช่า 28,411  7,821 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,681  965 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 21,939  15,589 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยม์ีมูลค่าต ่า 1,278  874 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเช่าผนัแปรซ่ึงไม่รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,645  1,307 
รายไดจ้ากการให้เช่าช่วงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 241  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนักับสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ้ือ
สินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าต ่าทั้งหมดรวม 12.16 ลา้นบาท และ 8.02 ลา้นบาท ตามล าดบั สัญญาเช่าบางรายการท่ี
กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ามีเง่ือนไขการช าระค่าเช่าท่ีผนัแปรตามยอดขายท่ีเกิดขึ้น เง่ือนไขการช าระเงินแบบผนั
แปรถูกน ามาใชใ้นเง่ือนไขการช าระค่าเช่าเพื่อรักษากระแสเงินสดรับและลดตน้ทุนคงท่ี  

รายละเอียดการจ่ายค่าเช่าร้านคา้ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

   หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 

การจ่ายช าระค่าเช่าคงท่ี 23,217  16,463 
การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร 1,645  1,307 
รวมการจ่ายช าระ 24,862  17,770 

โดยรวมแลว้การจ่ายช าระแบบผนัแปรคิดเป็นร้อยละ 6.6% ของค่าเช่าทั้งหมดของกลุ่มบริษทั 

13. ค่าความนิยม 
การเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,513  12,389 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน (45)  (876) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,468  11,513 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ (จากการซ้ือหุน้ของ TAOKAENOI USA, Inc. ในปี 2560) โดยหลกัประกอบดว้ย
โอกาสทางธุรกิจจากการไดม้าซ่ึงโรงงานผลิตสาหร่ายท่ีพร้อมด าเนินธุรกิจไดท้นัทีตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
ซ่ึงจะช่วยขยายฐานก าลงัการผลิตและรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สาหร่ายจากธรรมชาติ รวมถึง
เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายฐานกลุ่มลูกคา้ในทวีปอเมริกาเหนือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้วา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ผลต่างจาก  ยอด 

 ณ วันที่       (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วันที่  
 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2563        ต่างประเทศ  2563 

ราคาทุน            
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 41,119  654  (1,343)  11,005  -  51,435 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 11,148  10,902  -  (11,005)  -  11,045 
อ่ืน ๆ 26,203  1,223  -  -  (12)  27,414 

รวมราคาทุน 78,470  12,779  (1,343)  -  (12)  89,894 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (17,597)  (4,251)  1,118  -  -  (20,730) 
อ่ืน ๆ (9,904)  (3,605)  -  -  17  (13,492) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (27,501)  (7,856)  1,118  -  17  (34,222) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 50,969          55,672 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ผลต่างจาก  ยอด 

 ณ วันที่       (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วันที่  
 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2562        ต่างประเทศ  2562 

ราคาทุน            
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 30,233  6,283  -  4,603  -  41,119 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 10,114  5,637  -  (4,603)  -  11,148 
อ่ืน ๆ 14,097  12,351  -  -  (245)  26,203 

รวมราคาทุน 54,444  24,271  -  -  (245)  78,470 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (14,755)  (2,842)  -  -  -  (17,597) 
อ่ืน ๆ (3,830)  (6,239)  -  -  165  (9,904) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (18,585)  (9,081)  -  -  165  (27,501) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 35,859          50,969 

            
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม            

2563         พันบาท  7,856 
2562         พันบาท  9,081 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ยอด 

 ณ วันที่       (โอนออก)  ณ วันที่  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 31,757  654  -  11,005  43,416 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 11,148  10,902  -  (11,005)  11,045 
อ่ืน ๆ 12,939  700  -  -  13,639 

รวมราคาทุน 55,844  12,256  -  -  68,100 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (15,325)  (3,238)  -  -  (18,563) 
อ่ืน ๆ (6,297)  (2,433)  -  -  (8,730) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (21,622)  (5,671)  -  -  (27,293) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม  34,222        40,807 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด  เพ่ิมขึน้  จ าหน่าย  โอนเข้า  ยอด 

 ณ วันที่       (โอนออก)  ณ วันที่  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 26,230  924  -  4,603  31,757 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 10,114  5,637  -  (4,603)  11,148 
อ่ืน ๆ 9,251  3,688  -  -  12,939 

รวมราคาทุน 45,595  10,249  -  -  55,844 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (12,315)  (3,010)  -  -  (15,325) 
อ่ืน ๆ (2,080)  (4,217)  -  -  (6,297) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (14,395)  (7,227)  -  -  (21,622) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม  31,200        34,222 

          
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม          

2563       พันบาท  5,671 

2562       พันบาท  7,227 
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15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  
 2563  2562  2563  2562 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.30 - 1.66  1.85 - 2.13  522,000  698,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.25 - 1.50  1.90 - 2.20  168,217  156,672 

     690,217  854,672 

หน่วย : พนับาท 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.30 - 1.48  1.85 - 2.13  512,000  690,000 
ทรัสตรี์ซีท 1.25 - 1.50  1.90 - 2.20  168,217  156,672 

     680,217  846,672 

เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารเป็นจ านวนเงิน 1,745 ลา้นบาท และ 1,347 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  83  12,919  31,748 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอื่น 169,668  303,056  149,725  235,211 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  18  175  1,333 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอื่น 89,015  90,075  78,150  84,638 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 36,525  31,512  34,965  27,204 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 273,122  179,034  270,821  175,815 

 568,334  603,778  546,755  555,949 
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17. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท 

ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการ  งบการเงินรวม 
  (ร้อยละต่อปี)  ช าระคืน  2563  2562 

TAOKAENOI USA, Inc.         
เงินกูย้ืมจาก Samhae Commercial Co., Ltd 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 4.6  เมื่อทวงถาม  14,588  14,056 

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด     
เงินกูย้ืมจากกรรมการ 10 ลา้นบาท 2.15  เมื่อทวงถาม  -  10,000 
      14,588  24,056 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 

18.  เงินกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท 

ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการ  งบการเงินรวม 

  (ร้อยละต่อปี)  ช าระคืน  2563  2562 
TAOKAENOI USA, Inc.         

เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ 1.0  มกราคม 2565 - สิงหาคม 2568  4,507  - 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 2.5.2) 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 

การวิเคราะห์ตามการครบก าหนด:    
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 26,789  11,639 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 45,625  35,127 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 23,928  23,928 
 96,342  70,694 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (8,002)  (7,524) 
รวม 88,340  63,170 

    การจัดประเภท:    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25,155  10,427 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 63,185  52,743 
รวม 88,340  63,170 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยได้บันทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ        
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน และจ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 31,338  25,474  29,526  24,875 

 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 4,212  3,794  3,730  3,704 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 510  460  499  448 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  2,339  -  2,221 

 4,722  6,593  4,229  6,373 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,604  2,029  1,527  1,953 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุและ        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 7,326  8,622  5,756  8,326 

ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,474  17,320  24,875  17,017 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 4,212  3,794  3,730  3,704 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 510  460  499  448 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  2,339  -  2,221 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์               

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,604  2,029  1,527  1,953 
หกั  ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหว่างปี (1,462)  (468)  (1,105)  (468)  
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31,338  25,474  29,526  24,875 
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ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ 2,884  2,444  2,819  2,387 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,838  4,149  1,410  3,986 
รวม 4,722  6,593  4,229  6,373 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการจ านวน 2.60 ลา้นบาท และ 1.53 ลา้นบาท 
ตามล าดบั สาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมาจากการลดลง
ในอตัราคิดลดและอตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ตามขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (2562: 2.03 ลา้นบาท และ 1.95 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562  2563 2562 

อตัราคิดลดร้อยละต่อปี ร้อยละ 0.36 - 2.99 ร้อยละ 1.43 - 3.92  ร้อยละ 0.36 - 2.99 ร้อยละ 1.43 - 3.92 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัรา ตารางอตัรา  ตารางอตัรา ตารางอตัรา 
 การเสียชีวิต การเสียชีวิต  การเสียชีวิต การเสียชีวิต 
 ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560  ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 2.0 - 6.5 ร้อยละ 3.5 - 7.0  ร้อยละ 2.0 - 6.5 ร้อยละ 3.5 - 7.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 50 ร้อยละ 0 - 50  ร้อยละ 0 - 50 ร้อยละ 0 - 50 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด     
ลดลงร้อยละ 1 3,676 1,924 3,387 1,858 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (3,240) (1,668) (2,995) (1,612) 

     อตัราการเติบโตของเงินเดือน     
ลดลงร้อยละ 1 (3,145) (1,986) (2,908) (1,926) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 3,624 2,260 3,349 2,189 
     อตัราหมุนเวียนของพนกังาน     
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ 10,054 5,483 9,256 5,251 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ (6,493) (3,539) (5,971) (3,402) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
ของพนกังาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานต่าง ๆ  จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากขอ้สมมติ
อ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ีในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกันกับการค านวณหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน
หลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

21. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั บริษทัได้จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย บริษทัย่อยตอ้ง
จดัสรรทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัย่อยหามาได ้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผล
จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย ส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 879,725  1,047,650  802,700  943,730 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 182,917  163,338  145,001  140,225 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่า 59,132  136,693  48,386  71,995 
ค่าขนส่ง 83,284  98,669  79,162  89,776 
ค่าสาธารณูปโภคและพลงังานเช้ือเพลิง 93,884  83,437  89,457  77,743 
ค่าส่งเสริมการขายและการตลาด 179,921  420,618  165,369  398,677 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,311,000  2,886,626  1,914,690  2,563,827 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ        
สินคา้ระหวา่งผลิต  (57,025)  (9,420)  (31,720)  (3,465) 
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23. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั        
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 39,871  35,855  39,982  35,402 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 705  (6,847)  705  (4,444) 
รายการปรับปรุงอืน่ 55  -  55  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (9,452)  (17,966)  (7,669)  15 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 31,179  11,042  33,073  30,973 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรท่ียงั        
ไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (9)  8  (9)  8 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทนุจากการ        
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (521)  (406)  (305)  (391) 

 (530)  (398)  (314)  (383) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 273,052  372,884  370,451  460,267 

        อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 28 

 ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 28 

 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 74,131  92,526  74,090  92,053 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล        
ของปีก่อน 705  (6,847)  705  (4,444) 
รายการปรับปรุงอืน่ 55  -  55  - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:        
ก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้        
นิติบคุคล (หมายเหตุ 24) (36,720)  (52,887)  (36,720)  (52,887) 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายทางภาษ ี 5,714  16,274  3,357  13,583 
ค่าใชจ้่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดม้ากกว่า        

จ านวนท่ีจ่ายจริง (12,383)  (37,470)  (8,091)  (16,924) 
อื่น ๆ (323)  (554)  (323)  (408) 
รวม (43,712)  (74,637)  (41,777)  (56,636) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 31,179  11,042  33,073  30,973 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 95,105    66,615  41,536  20,467 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (19,300)  (792)  (13,843)  (757) 
รวม 75,805  65,823  27,693  19,710 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2563      2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าสินทรัพย ์        
ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ 227  (18)  -  209 
ค่าเผื่อผลขาดทุน 3,123  870  -  3,993 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,074  6,352  -  7,426 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4,772  (407)  -  4,365 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  18,090  -  18,090 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคาของ        
สินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 8,015  2,844  -  10,859 
การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการ        
รวมธุรกิจ 2,226  (2,226)  -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,095  652  521  6,268 
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 40,863  2,209  -  43,072 
อื่น ๆ 1,220  (397)  -  823 
รวม 66,615  27,969  521  95,105 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (9)  -  9  - 
สิทธิในสัญญาเช่าด าเนินงานจากการรวมธุรกิจ (35)  35  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (17,954)  -  (17,954) 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสัญญาเช่า (748)  (536)  -  (1,284) 
อื่น ๆ -  (62)  -  (62) 
รวม (792)  (18,517)  9  (19,300) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 65,823  9,452  530  75,805 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2562      2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
เพื่อคา้ 170  57  -  227 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 3,268  (145)  -  3,123 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,259  (4,185)  -  1,074 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,904  868  -  4,772 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคาของ        
สินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 4,182  3,833  -  8,015 
การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการ        
รวมธุรกิจ 2,599  (373)  -  2,226 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,464  1,225  406  5,095 
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 23,963  16,900  -  40,863 
อื่น ๆ 1,232  (12)  -  1,220 
รวม 48,041  18,168  406  66,615 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1)  -  (8)  (9) 
สิทธิในสัญญาเช่าด าเนินงานจากการรวมธุรกิจ (484)  449  -  (35) 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสัญญาเช่าการเงิน (97)  (651)  -  (748) 
รวม (582)  (202)  (8)  (792) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 47,459  17,966  398  65,823 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2563      2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผื่อผลขาดทุน 2,664  292  -  2,956 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 780  5,531   -  6,311 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,813  -  -  2,813 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  12,634  -  12,634 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคาของ        
สินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 8,015  2,844  -  10,859 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,975  625   305  5,905 
อื่น ๆ 1,220  (1,162)  -  58 
รวม 20,467  20,764  305  41,536 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (9)  -  9  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -    (12,559)  -  (12,559) 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสัญญาเช่า (748)  (536)  -  (1,284) 
รวม (757)  (13,095)  9  (13,843) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19,710  7,669  314  27,693 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน  ณ วันที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2562      2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 2,756  (92)  -  2,664 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,050  (4,270)  -  780 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,813  -  -  2,813 
ผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเส่ือมราคาของ        
สินทรัพยบ์นท่ีดินเช่า 4,182  3,833  -  8,015 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,403  1,181  391  4,975 
อื่น ๆ 1,236  (16)  -  1,220 
รวม 19,440  636  391  20,467 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1)  -  (8)  (9) 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสัญญาเช่าการเงิน (97)  (651)  -  (748) 
รวม (98)  (651)  (8)  (757) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19,342  (15)  383  19,710 
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24. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์จาก
สาหร่ายและผลิตภณัฑข์นมขบเคี้ยวจากแป้งโดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ 
เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 

1433/2553 2155(2)/2554 63-1161-00-1-0 
1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- 7 ปี  
นบัจากวนัท่ี                          

1 ตุลาคม 2560 

6 ปี 
(ยงัไม่ไดก้ าหนด) 

    
2. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น
ท่ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัน าเขา้วนัแรก และ
ไดรั้บการขยายเวลาการไดรั้บสิทธิ 

ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 

    
3. ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับของท่ีน าเข้ามาเพื่อ
ส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัน าเขา้วนั
แรก และไดรั้บการขยายเวลาการไดรั้บสิทธิ 

ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 
 

 รายไดข้องบริษทัจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 กิจการที่ได้รับการส่งเสริม  กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขาย            
     รายไดจ้ากการขายในประเทศ 146,884  288,878  1,056,492  1,548,339  1,203,376  1,837,217 
     รายไดจ้ากการส่งออก 1,172,060  1,564,023  1,468,404  1,528,652  2,640,464  3,092,675 
รวมรายไดจ้ากการขาย 1,318,944  1,852,901  2,524,896  3,076,991  3,843,840  4,929,892 

25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทั 
ในระหว่างปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 11.2 ลา้นบาท 
และ 10.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 11.8 ลา้นบาท และ 10.9 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
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26. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล    
การด 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 าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนประจ าปี 2562 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท    
เป็นจ านวนเงินรวม 151.8 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล   
การด าเนินงานประจ าปี 2562 จ านวน 1,380 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 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 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนประจ าปี 2563 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท      
เป็นจ านวนเงินรวม 151.8 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 

27. หุ้นสามัญซ้ือคืน 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัคืนเพื่อเป็นการ
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 โดยบริษทัไม่ไดมี้การซ้ือหุ้นคืนใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และประกาศส้ินสุดโครงการดงักล่าวแลว้ 
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28. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย แคร์ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดดิ้งแอนดซ์พัพลาย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
TAOKAENOI USA, Inc. บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีระเดชาพนัธ์ โฮลดิ้ง จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่
บริษทั ดร. โทบิ จ ากดั ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จ ากดั ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั 
อิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ 
อรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ 
ณัชชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ์ กรรมการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนั
ระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท    
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  164,100  187,158 
รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน -  -  3,984  1,788 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย -  -  1,031  52 
รายไดอ่ื้น -  -  13  1,082 
ซ้ือสินคา้ -  -  171,474  210,151 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  -  3,417  9,071 
ค่าเช่าจ่าย -  -  279  - 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขาย 7  -  -  - 
รายไดส่้งเสริมการขาย 11  -  -  - 
รายไดค้่าเช่า 234  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 38  -  -  - 
ซ้ือสินคา้ 37  691  32  - 
ค่าเช่าจ่าย 360  1,920  360  360 
ดอกเบ้ียจ่าย 81  219  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  40  -  - 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 15 ถึง 45 ขึ้นกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ 
รายไดค้่าบริการดา้นบญัชีและการเงิน ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากดอกเบ้ีย อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดค้่าเช่า อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดอ้ื่น อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 ถึง 15 และราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ร้อยละ 35 ถึง 70 ขึ้นกบัปริมาณซ้ือและประเภทของสินคา้ ส าหรับบริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามล าดบั 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น อตัราตามท่ีระบใุนสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  69,405  130,324 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  -  -  - 

รวม 4  -  69,405  130,324 
ลูกหนีอ่ื้น         
บริษทัยอ่ย -  -  855  1,381 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17  14  -  - 

รวม 17  14  855  1,381 
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  12,919  31,748 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  83  -  - 

รวม 4  83  12,919  31,748 
เจ้าหนีอ่ื้น         
บริษทัยอ่ย -  -  175  1,333 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  18  -  - 

รวม -  18  175  1,333 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ผู้กู้ยืม อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 1.96 - 2.20  -  99,500  - 

เงินกู้ยืมจากกรรมการ 
เงินกูย้มืจากกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ผู้กู้ยืม อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม 

 2563  2562  2563  2562 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์        

แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั -  2.15  -  10,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท    
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,997  37,104 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,152  2,479 

รวม 36,149  39,583 

29. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งปี 
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30. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1) ส่วนงานขนมขบเคี้ยว เป็นส่วนงานท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ย่าง อบและ
ขนมขบเคี้ยวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

2) ส่วนงานร้านคา้ปลีก เป็นส่วนงานท่ีเป็นร้านคา้ปลีกจ าหน่ายขนมขบเคี้ยว อาหารและเคร่ืองด่ืม  

3) ส่วนงานอ่ืน ๆ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและ
หน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบัน                       
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  
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ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลีก  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563            
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 3,883.7  91.2  8.2  3,983.1  -  3,983.1 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 164.1  1.1  171.2  336.4  (336.4)  - 
รวมรายได ้ 4,047.8  92.3  179.4  4,319.5  (336.4)  3,983.1 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 360.2  (80.5)  (4.6)  275.1  (0.1)  275.0 
รายไดอ้ื่น           16.2 
ตน้ทุนทางการเงิน           (18.1) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           273.1 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (31.2) 
ก าไรส าหรับปี           241.9 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษ ี           (1.7) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี           240.2 

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563            
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 3,630.4  108.2  63.6  3,802.2  (321.3)  3,480.9 
หน้ีสินรวมของส่วนงาน 1,463.5  152.3  27.2  1,643.0  (184.6)  1,458.4 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลีก  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562            
รายไดต้ามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 4,891.2  355.3  20.3  5,266.8  -  5,266.8 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 187.1  (2.0)  212.2  397.3  (397.3)  - 
รวมรายได ้ 5,078.3  353.3  232.5  5,664.1  (397.3)  5,266.8 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 397.7  (30.2)  (2.7)  364.8  3.8  368.6 
รายไดอ้ื่น           30.5 
ตน้ทุนทางการเงิน           (26.3) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           372.8 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (11.0) 
ก าไรส าหรับปี           361.8 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษ ี           (3.7) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี           358.1 

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562            
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 3,755.8  162.6  83.0  4,001.4  (294.8)  3,706.6 
หน้ีสินรวมของส่วนงาน 1,558.1  129.3  42.8  1,730.2  (164.8)  1,565.4 
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ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลีก  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 145.9  30.8  6.5  183.2  (0.3)  182.9 
 การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของ 

ส่วนงานท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,287.8 

 
100.8 

 
63.2 

 
3,451.8  (321.3)  3,130.5 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงาน  ส่วนงาน  ส่วนงาน  รวม  รายการตัด  รวม 
 ขนมขบ  ร้านค้าปลีก  อ่ืน    บัญชีระหว่าง   
 เคีย้ว  และร้านอาหาร      ส่วนงาน   

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 148.5  11.4  3.4  163.3  -  163.3 
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของ 

ส่วนงานท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,688.2  156.9  82.8  3,927.9  (294.8)  3,633.1 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเทศ   งบการเงินรวม 

     2563  2562 
ไทย     1,275  2,120 
จีน     1,514  1,906 
อื่นๆ     1,194  1,241 
รวม     3,983  5,267 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายไดจ้ากการขายได้รวมรายได้จากการขายให้แก่ลูกคา้ของกลุ่ม
บริษทัในประเทศจีนรายใหญ่รายหน่ึง จ านวน 1,492.9 ลา้นบาท (2562: 492.7 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัดงักล่าว
เป็นบริษทัย่อยของผูถื้อหุ้นของบริษทัรายหน่ึง นอกจากลูกคา้รายดงักล่าว ยงัมีลูกคา้ในประเทศอีกสองราย
ซ่ึงรายไดจ้ากการขายของลูกคา้นั้นเกินร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัส าหรับปี 2563 และ 2562 
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31. ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกนั 
31.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน  69.4 ลา้นบาท  
ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (2562: 10.5 ล้านบาท ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และปรับปรุงอาคารโรงงาน) 

31.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและส านักงาน และสัญญาบริการต่าง ๆ  
ซ่ึงรวมถึงสัญญาทางการตลาด อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ระยะเวลาการจ่าย 2563  2562  2563  2562 
ภายใน 1 ปี 20.0  75.3  17.2  25.3 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.3  66.3  2.8  22.8 
มากกว่า 5 ปี -  13.4  -  10.4 

ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 และค่าเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร
และส านกังาน และค่าบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดถู้กบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวน 17.8 ลา้นบาท และจ านวน 
81.2 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการเป็น
จ านวน 11.1 ลา้นบาท และจ านวน 24.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

31.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้กบัผูข้ายในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 1 
ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนั
ตามสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2563: ไม่มี) 

31.4 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทั
เหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 3.7 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 
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32.  คดีฟ้องร้อง 
32.1 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นไดฟ้้องบริษทัในคดีแพ่งเก่ียวกบั

การผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ขอ้มูลทางเทคนิคต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลางโดยใหบ้ริษทัชดใชค้่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐพร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวนัฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯ ได้มีค  าสั่ง
จ าหน่ายคดีเน่ืองจากภายใต้สัญญาดังกล่าว โจทก์และจ าเลยอยู่ภายใต้ข้อบังคบัแห่งสัญญา
อนุญาโตตุลาการและตอ้งด าเนินการระงบัขอ้พิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ี
ศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โจทกย์ืน่ค า
ร้องต่อศาลฯ ขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ และวนัท่ี  15 กนัยายน 2559 ศาลฯ มี
ค าสั่งยกค าร้องของโจทก์ ต่อมาวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งให้จ าหน่าย
คดีดังกล่าวของศาลฯ โดยท่ีศาลฯ รับไว้และส่งส านวนให้ศาลฎีกาพิจารณา ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าพิพากษาของศาลฯ เน่ืองจากโจทก์กล่าวอา้ง
ประเด็นเพิ่มเติมท่ีศาลฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินกระบวนพิจารณา 

ต่อมาพยานโจทก์และจ าเลยไดเ้ดินทางไปศาลเพื่อท าการสืบพยานตามก าหนดนัดในช่วงเดือน
สิงหาคม  2562 โดยในวันท่ี  25 ตุลาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นเงิน 500,000 บาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัพิพากษา และใชค้่า
ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์และเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดส้ั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คให้แก่ 
“ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง”  รวมเป็นเงินจ านวน 641,219 บาท 
เพื่อช าระตามค าสั่งศาล ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ต่อมาในวนัท่ี 22 มกราคม 2563 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดี
ช านัญพิเศษ โดยบริษทัไดย้ื่นแกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 และเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 
2563 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษพิพากษาให้บริษทัช าระเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษทัไดส้ั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คให้แก่ 
“ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา และการคา้ระหว่างประเทศกลาง” เพิ่มจากเดิมตามค าพิพากษาศาล
ชั้นตน้ เป็นเงินจ านวน 1,672,372.78 บาท เพื่อช าระตามค าสั่งศาล ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกจ านวน
เงินดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ต่อมาในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 บริษทัไดย้ืน่ฎีกาเพื่อขอใหศ้าลฎีกาแกค้  าพิพากษาศาลอุทธรณ์คดี
ช านญัพิเศษ และพิพากษาตามค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงคดีน้ีอยูใ่นระหวา่งรอ
ค าพิพากษาของศาลฎีกา 
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32.2 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ื่นฟ้องผูแ้ทนจ าหน่ายรายหน่ึงของบริษทัในประเทศจีนใน
คดีแพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายเน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายไดข้ายสินคา้ประเภท
เดียวกันและใช้เคร่ืองหมายการคา้เลียนแบบของบริษทั โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย       
ทั้ งค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมถึงค่าขาดประโยชน์เป็นจ านวนเงินประมาณ                  
119 ลา้นหยวน (ประมาณ 569 ลา้นบาท) เน่ืองจากตามขอ้สัญญา คดีดงักล่าวตอ้งน าคดีเพื่อระงบัขอ้
พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษทัจึงไดย้ืน่ฟ้องคดีผิดสัญญาน้ีต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยบริษทัเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งค่าสินคา้และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งรวมถึงค่าขาดประโยชน์เป็นจ านวนเงินประมาณ 96 ลา้นบาท โดยก าหนดวนันดัสืบพยาน
ในวันท่ี  19 กุมภาพันธ์  2563 เ ม่ือถึงวันนัดสืบพยาน ผู ้แทนจ าหน่ายมิได้มาสืบพย าน 
อนุญาโตตุลาการจึงไดมี้การสืบพยานของบริษทัไปเพียงฝ่ายเดียว ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งค าแถลงปิดคดี
ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ต่อมาในวนัท่ี  21 เมษายน 2563 อนุญาโตตุลาการไดมี้ค าตดัสินช้ีขาดให้
ผูแ้ทนจ าหน่ายช าระเงินให้แก่บริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 54 ลา้นบาท และดอกเบ้ียอีกร้อยละ 
7.5 ต่อปีเน่ืองจากผูแ้ทนจ าหน่ายมีภูมิล าเนาและทรัพยสิ์นอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดงันั้นใน
การบงัคบัตามค าช้ีขาดในอนาคตจึงตอ้งไปด าเนินการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

32.3 เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562 บริษทัในประเทศจีนได้ฟ้องบริษัทและ
ผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศจีนเป็นจ านวน 2 คดี โดยให้หยุดละเมิดช่ือการคา้ภาษาจีนโดยทนัที 
โดยคดีแรกให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายชดใชค้่าเสียหายประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 
ลา้นบาท) และคดีท่ีสองประมาณ 25 ลา้นหยวน (ประมาณ 120 ลา้นบาท) และขอใหบ้ริษทัหยุด
ใช้เคร่ืองหมาย 2 รายการ รวมทั้งเรียกร้องให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายร่วมกันหรือแทนกัน
ชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากคดีน้ี โดยศาลได้นัดสืบพยานในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อมาในวนัท่ี      
27 ธันวาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาทั้ งสองคดีให้บริษัทและผูแ้ทนจ าหน่ายยุติการละเมิด
เคร่ืองหมายการคา้ของโจทกต์ั้งแต่วนัท่ีค  าพิพากษามีผลบงัคบัเป็นตน้ไป รวมทั้งให้ห้างคา้ปลีก
ยุติการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์ตั้งแต่วนัท่ีค  าพิพากษามีผลบงัคบัเป็นตน้
ไป และให้บริษัทและผู ้แทนจ าหน่ายช าระค่าใช้จ่ายคดีแรกเป็นจ านวน 150,000 หยวน 
(ประมาณ 0.65 ลา้นบาท) แก่โจทก์ภายใน 10 วนันับแต่วนัท่ีค  าพิพากษามีผลบงัคบั และคดีท่ี
สองเป็นจ านวน 195,680.40 หยวน (ประมาณ 0.85 ลา้นบาท) แก่โจทกภ์ายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ี
ค  าพิพากษามีผลบงัคบั ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าว (345,680.40 หยวน หรือเทียบเท่า 
1.51 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ 
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ต่อมาในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ทั้งสองคดีต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
เซ่ียงไฮ ้และปรากฏว่ามีค าพิพากษาในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2563 โดยพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้
ทั้งสองคดี กล่าวคือ ให้บริษทัและผูแ้ทนจ าหน่ายยุติการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์
ตั้ งแต่วนัท่ีค  าพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญามีผลบังคับเป็นต้นไป รวมทั้งให้ผูแ้ทน
จ าหน่ายยุติการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์ด้วย และให้บริษทัและผูแ้ทน
จ าหน่ายช าระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมเพิ่มของศาลชั้นตน้คดีแรกเป็นจ านวน 84,325 หยวน 
(ประมาณ 0.39 ลา้นบาท) และคดีท่ีสองเป็นจ านวน 89,476 หยวน (ประมาณ 0.42 ลา้นบาท)    
แก่โจทก์ภายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ีค  าพิพากษามีผลบงัคบั ส าหรับค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์
จ านวน 3,300 หยวน ตกเป็นพบัแก่บริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าว (173,801 
หยวน หรือเทียบเท่า 0.81 ล้านบาท) เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2563 แลว้ 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
33.1 การบริหารความเส่ียงทางดา้นการเงิน 

กลุ่มบริษทัให้ความส าคญัในการบริหารความเส่ียงโดยได้ก าหนดกระบวนการประเมินความ
เส่ียงให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจ โดยวิธีการระบุและ
วิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททั้งปัจจุบนัและอนาคต ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางใน
การบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร ความเส่ียงเหล่าน้ีรวมถึงความเส่ียงดา้นตลาด (ตลอดจนความ
เส่ียงจากสกุลเงิน และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัพิจารณาลดผลกระทบของความเส่ียงเหล่าน้ีโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อป้องกนั
ความเส่ียง กลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ขา้ท ารายการหรือซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการเก็งก าไร 

ทั้งน้ีไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวม 
โดยถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั
ท่ียอมรับได ้ 

33.2  ความเส่ียงดา้นการตลาด 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัแสดงให้เห็นถึงความเส่ียงทางการเงินหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียเป็นหลกั กลุ่มบริษทัมีการเขา้ท าสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อจัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ   
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กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงความเส่ียงของกลุ่มบริษทัต่อความเส่ียงด้านการตลาดหรือ
วิธีการจดัการและประเมินความเส่ียงเหล่าน้ี 

การบริหารความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่ม

บริษัทมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและมีการจ าหน่ายสินค้าไปยงั
ต่างประเทศ ทั้งน้ีในสัญญาสั่งซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและสัญญา
ส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศบางส่วนจะก าหนดไวเ้ป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกนั 

 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียงน้ีตามความเหมาะสม 
ซ่ึงโดยปกติสัญญามีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
สกุลเงิน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.74 6.06 4.20 3.30 30.04 30.15 
เหรียญสิงคโปร์ 0.44 0.46 0.06 0.03 22.66 22.32 
เหรียญฮ่องกง - - 0.03 0.03 3.87 3.87 
หยวน 0.12 - 12.45 1.05 4.62 4.31 
ยโูร - - - 0.07 - 33.73 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
สกุลเงิน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.03 3.68 0.93 0.64 30.04 30.15 
เหรียญสิงคโปร์ 0.44 0.46 0.06 0.03 22.66 22.32 
เหรียญฮ่องกง - - 0.03 0.03 3.87 3.87 
หยวน 0.12 - 12.45 1.05 4.62 4.31 
ยโูร - - - 0.07 - 33.73 

บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนที่ขาย  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  29.97 - 31.31  มีนาคม - มิถุนายน 2564 
0.3 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  22.41  พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนที่ขาย  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  29.92 - 30.26  พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 
 

จ านวนที่ซ้ือ  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  วันครบก าหนดตามสัญญา 
  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

1.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ  30.15 - 30.45  มีนาคม - มิถุนายน 2563 

การบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากเงินกู้ยืม ความเส่ียงต่ออัตราดอกเบ้ียของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดอยู่ในส่วนการบริหาร
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 

33.3 การบริหารความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี
โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือดงักล่าว นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตาม
บญัชีของลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของลูกหน้ีการคา้แต่ละรายการและ
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการตั้งค่าเผ่ือ
ผลขาดทุนท่ีเพียงพอส าหรับจ านวนท่ีเรียกคืนไม่ได ้

33.4  การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เพื่อท าให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินกูย้มืท่ี
มีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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ตารางความเส่ียงด้านสภาพคล่องและดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี
สามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการ
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบีย้คงที่  อัตราดอกเบีย้  ไม่ม ี  รวม  อัตราดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  ปรับขึน้ลง  อัตราดอกเบีย้    ที่แท้จริง 
   1 ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 199.1  -  -  9.5  208.6  0.050 - 0.125 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น -  -  274.6  -  274.6  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  436.3  436.3  - 

            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 690.2  -  -  -  690.2  1.250 - 1.660 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  568.3  568.3  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้น -  14.6  -  -  14.6  4.600 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบีย้คงที่  อัตราดอกเบีย้  ไม่ม ี  รวม  อัตราดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  ปรับขึน้ลง  อัตราดอกเบีย้    ที่แท้จริง 
   1 ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149.4  -  -  12.9  162.3  0.125 - 0.500 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  7.6  -  7.6  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  919.2  919.2  - 

            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 854.7  -  -  -  854.7  1.800 - 2.130 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  603.8  603.8  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ 10.0  -  -  -  10.0  2.150 
เงินกูย้ืมระยะสั้น -  14.1  -  -  14.1  4.600 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบีย้คงที่  อัตราดอกเบีย้  ไม่ม ี  รวม  อัตราดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  ปรับขึน้ลง  อัตราดอกเบีย้    (ร้อยละต่อปี) 
   1 ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด       

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184.2  -  -  5.3  189.5  0.050 - 0.125 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น -  -  271.80  -  271.8  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  486.7  486.7  - 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้ง 99.5  -  -  -  99.5  1.960 - 2.200 

            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 680.2  -  -  -  680.2  1.250 - 1.500 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  546.8  546.8  - 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบีย้คงที่  อัตราดอกเบีย้  ไม่ม ี  รวม  อัตราดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี  มากกว่า  ปรับขึน้ลง  อัตราดอกเบีย้    (ร้อยละต่อปี) 
   1 ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด       

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 124.8  -  -  6.1  130.9  0.125 - 0.500 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  4.9  -  4.9   - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  1,026.5  1,026.5  - 

            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 846.7  -  -  -  846.7  1.800 - 2.130 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  556.0  556.0  - 

33.5 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืมมี
อัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

34. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกับการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ล าดับช้ัน
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และ
ข้อมูลท่ีใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)  มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)  

2563 2562 2563 2562 
เงินลงทุนใน 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

- 2,741 - - ล าดบั 1 ข้อมู ลราคาเสนอซ้ือขายของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกัน
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

เงินลงทุนใน 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

- 4,871 - 4,871 ล าดบั 2 ขอ้มูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายตุธิรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน  
- ตราสารทุน 

2,830 - - - ล าดบั 1 ข้อมู ลราคาเสนอซ้ือขายของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกัน
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่ายตุธิรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน  
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 

271,820 - 271,820 - ล าดบั 2 ขอ้มูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

อสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน 

42,240 42,162 42,240 42,162 ล าดบั 2 ขอ้มูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

  



 
- 77 - 

 

 

35. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทั คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี     
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.7:1 (2562: 0.7:1) และเฉพาะบริษทั 
0.6:1 (2562: 0.7:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับ               
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 จ านวน 1,380 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
289.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จ านวนเงิน
รวม 151.8 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2563 และเงินปันผลท่ีจ่าย
เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จ านวนเงินรวม 138.0 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

37. การอนุมัตงิบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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