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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท  มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และของเฉพาะบริษทั  มุ่งพฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะ
การเงินของบริษทั  มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 การรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ านาจ
ควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ โดยรายไดจ้ากการขายสินคา้แสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บ 
หลงัจากหักส่วนลดและส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กับลูกคา้ ซ่ึงบริษทัมีรายการขายท่ีเกิดขึ้นในช่องทางท่ี
หลากหลาย ภายใตก้ารส่งเสริมการขายในรูปแบบแตกต่างกนัไป ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีบริษทัจะรับรู้และจดั
ประเภทรายการท่ีเก่ียวขอ้งรายไดไ้ม่ถูกตอ้ง  ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้โดย 
• ท าความเขา้ใจและประเมินการควบคุมภายในเก่ียวกบัการขายท่ีเกิดขึ้นในช่องทางต่างๆ รวมถึงการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
• ทดสอบระบบการควบคุมท่ีส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้  
• วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการขายท่ีเกิดขึ้น รวมทั้ง รายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
• ตรวจสอบการจดัประเภทรายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและ ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาใน
งบการเงิน รวมถึงรายการลดหน้ีท่ีออกภายหลงัระยะเวลาในงบการเงิน และ 
• สอบทานใบส าคญัทัว่ไปเพื่อตรวจหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขาย 
 
เร่ืองอื่น 
 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ข้อมูลอื่น  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ของ
บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น) ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะ
ไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏ
วา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็ จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ี เก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในของบริษทัและบริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี
นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 

(นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7645 

 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 65,838,962         26,643,650         65,838,962         26,643,650         
เงินลงทนุชัว่คราว 9 -                         37,315,650         -                         37,315,650         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10 180,200,038       215,989,829       180,200,038       215,989,829       
สินคา้คงเหลือ 11 94,032,745         90,356,365         94,032,745         90,356,365         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,305,399           3,846,567           4,305,399           3,846,567           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 344,377,144       374,152,061       344,377,144       374,152,061       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 553,712,948       530,755,825       58,173,970         58,173,970         
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 13 24,932,180         24,932,180         24,932,180         24,932,180         
อาคารและอุปกรณ์ 14 14,762,856         30,410,964         14,762,856         30,410,964         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15 27,700,000         27,700,000         27,700,000         27,700,000         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 22,800,720         -                         22,800,720         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 10,890,384         12,887,054         10,890,384         12,887,054         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 3,730,902           4,747,311           3,730,902           4,747,311           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 599,611              4,349,403           599,611              4,349,403           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 659,129,601       635,782,737       163,590,623       163,200,882       

รวมสินทรัพย์ 1,003,506,745    1,009,934,798    507,967,767       537,352,943       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 180,753,239       205,133,315       180,753,239       205,133,315       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19 9,540,572           2,608,474           9,540,572           2,608,474           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,491,712           3,087,007           3,491,712           3,087,007           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 193,785,523       210,828,796       193,785,523       210,828,796       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19 8,302,477           5,514,983           8,302,477           5,514,983           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 -                         18,016                -                         18,016                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชนพ์นกังาน 20 6,006,163           12,660,775         6,006,163           12,660,775         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,644,159           1,644,159           1,644,159           1,644,159           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 15,952,799         19,837,933         15,952,799         19,837,933         

รวมหนีสิ้น 209,738,322       230,666,729       209,738,322       230,666,729       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 21
   หุ้นสามญั 222,650,523 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
  (2562 : หุ้นสามญั 222,650,523 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 222,650,523       222,650,523       222,650,523       222,650,523       
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
   หุ้นสามญั 168,722,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
   (2562: หุ้นสามญั 168,639,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 168,722,633       168,639,633       168,722,633       168,639,633       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 37,332,893         36,549,097         37,332,893         36,549,097         
ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29 -                         743,364              -                         743,364              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 22,265,052         17,025,425         22,265,052         17,025,425         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  565,447,845       556,310,550       69,908,867         83,728,695         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 793,768,423       779,268,069       298,229,445       306,686,214       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,003,506,745    1,009,934,798    507,967,767       537,352,943       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบการเงิน

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 779,443,287      777,589,646      779,443,287      777,589,646      
รายไดค้่านายหนา้ 11,426,019        13,270,673        11,426,019        13,270,673        
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 -                        -                        18,807,520        23,509,400        
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัอ่ืน 13 6,562,000          6,850,000          6,562,000          6,850,000          
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15 -                        49,986,888        -                        49,986,888        
รายไดอ่ื้น ๆ 4,415,666          7,136,425          4,415,666          7,136,425          
รวมรายได้ 801,846,972      854,833,632      820,654,492      878,343,032      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 479,061,311      446,762,741      479,061,311      446,762,741      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 162,140,166      194,586,827      162,140,166      194,586,827      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 141,541,508      169,512,950      141,541,508      169,512,950      
รวมค่าใช้จ่าย 782,742,985      810,862,518      782,742,985      810,862,518      

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 19,103,987        43,971,114        37,911,507        67,480,514        
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 40,966,787        52,527,057        -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 60,070,774        96,498,171        37,911,507        67,480,514        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (688,977)            (364,925)            (688,977)            (364,925)            
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 59,381,797        96,133,246        37,222,530        67,115,589        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (2,205,899)         (7,767,267)         (2,205,899)         (7,767,267)         
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 57,175,898        88,365,979        35,016,631        59,348,322        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 997,321             (2,903,024)         -                        (641,356)            
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 (199,464)            580,605             -                        128,271             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 797,857             (2,322,419)         -                        (513,085)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 57,973,755        86,043,560        35,016,631        58,835,237        

ก าไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.34                   0.52                   0.21                   0.35                   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.34                   0.52                   0.21                   0.35                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)

ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ -
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ คา่หุน้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 168,432,633           207,000                  36,549,097             560,587                  17,025,425             514,113,295           736,888,037           
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 207,000                  (207,000)                 -                              -                              -                              -                              -                              
รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                              -                              -                              182,777                  -                              -                              182,777                  
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              88,365,979             88,365,979             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              (2,322,419)              (2,322,419)              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              86,043,560             86,043,560             
เงินปันผลจ่าย 23 -                              -                              -                              -                              -                              (43,846,305)            (43,846,305)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 168,639,633           -                              36,549,097             743,364                  17,025,425             556,310,550           779,268,069           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 168,639,633           -                              36,549,097             743,364                  17,025,425             556,310,550           779,268,069           
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
  (หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              -                              249,473                  249,473                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 168,639,633           -                              36,549,097             743,364                  17,025,425             556,560,023           779,517,542           
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 83,000                     -                              -                              -                              -                              -                              83,000                     
รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                              -                              783,796                  (743,364)                 -                              -                              40,432                     
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              57,175,898             57,175,898             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              797,856                  797,856                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              57,973,754             57,973,754             
เงินปันผลจ่าย 23 -                              -                              -                              -                              -                              (43,846,305)            (43,846,305)            
ส ารองตามกฎหมาย 22 -                              -                              -                              -                              5,239,627               (5,239,627)              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 168,722,633           -                              37,332,893             -                              22,265,052             565,447,845           793,768,423           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิซ่ึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม
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บริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)

ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ -
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ คา่หุน้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 168,432,633           207,000                  36,549,097             560,587                  17,025,425             68,739,763             291,514,505           
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 207,000                  (207,000)                 -                              -                              -                              -                              -                              
รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                              -                              -                              182,777                  -                              -                              182,777                  
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              59,348,322             59,348,322             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              (513,085)                 (513,085)                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              58,835,237             58,835,237             
เงินปันผลจ่าย 23 -                              -                              -                              -                              -                              (43,846,305)            (43,846,305)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 168,639,633           -                              36,549,097             743,364                  17,025,425             83,728,695             306,686,214           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 168,639,633           -                              36,549,097             743,364                  17,025,425             83,728,695             306,686,214           
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                              -                              -                              -                              -                              249,473                  249,473                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 168,639,633           -                              36,549,097             743,364                  17,025,425             83,978,168             306,935,687           
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 83,000                     -                              -                              -                              -                              -                              83,000                     
รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                              -                              783,796                  (743,364)                 -                              -                              40,432                     
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              35,016,631             35,016,631             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              35,016,631             35,016,631             
เงินปันผลจ่าย 23 -                              -                              -                              -                              -                              (43,846,305)            (43,846,305)            
ส ารองตามกฎหมาย 22 -                              -                              -                              -                              5,239,627               (5,239,627)              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 168,722,633           -                              37,332,893             -                              22,265,052             69,908,867             298,229,445           

   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

12



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 59,381,797         96,133,246         37,222,530         67,115,589         
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน :
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 19,540,050         13,706,917         19,540,050         13,706,917         
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (874,140)             (1,207,355)          (874,140)             (1,207,355)          
   ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 680,524              1,052,567           680,524              1,052,567           
   ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 107,374              78,984                107,374              78,984                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวร (747,648)             (2,441,205)          (747,648)             (2,441,205)          
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
      เงินลงทนุชัว่คราว -                         (254,445)             -                         (254,445)             
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (126,198)             (61,205)               (126,198)             (61,205)               
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                         (49,986,888)        -                         (49,986,888)        
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                         400,000              -                         400,000              
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 866,859              3,284,191           866,859              3,284,191           
   รายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(โอนกลบั) (191,968)             182,777              (191,968)             182,777              
   เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                         -                         (18,807,520)        (23,509,400)        
   เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัอ่ืน (6,562,000)          (6,850,000)          (6,562,000)          (6,850,000)          
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (40,966,787)        (52,527,057)        -                         -                         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 888,934              364,925              888,934              364,925              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 31,996,797         1,875,452           31,996,797         1,875,452           
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 37,096,547         (12,404,059)        37,096,547         (12,404,059)        
   สินคา้คงเหลือ (4,356,904)          (6,968,199)          (4,356,904)          (6,968,199)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (458,832)             4,035,100           (458,832)             4,035,100           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,950,002           (108,200)             2,950,002           (108,200)             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (24,486,584)        19,258,893         (24,486,584)        19,258,893         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 432,696              (7,206,095)          432,696              (7,206,095)          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                         113,336              -                         113,336              
   เงินสดจ่ายส าหรับผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว (7,721,428)          -                     (7,721,428)          -                     
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 35,452,294         (1,403,772)          35,452,294         (1,403,772)          
   จ่ายดอกเบ้ีย (688,977)             (364,925)             (688,977)             (364,925)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,235,497)          (11,039,364)        (1,235,497)          (11,039,364)        
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน 33,527,820         (12,808,061)        33,527,820         (12,808,061)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

13



บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 64,441,848         13,000,000         64,441,848         13,000,000         
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว (27,000,000)        (50,000,000)        (27,000,000)        (50,000,000)        
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 18,807,520         23,509,400         18,807,520         23,509,400         
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัอ่ืน 6,562,000           6,850,000           6,562,000           6,850,000           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 747,664              2,476,636           747,664              2,476,636           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                         78,000,000         -                         78,000,000         
ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (167,219)             (907,805)             (167,219)             (907,805)             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,389,436)          (1,637,364)          (1,389,436)          (1,637,364)          
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 62,002,377         71,290,867         62,002,377         71,290,867         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (12,803,980)        (4,144,781)          (12,803,980)        (4,144,781)          
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 315,400              -                         315,400              -                         
จ่ายเงินปันผล (43,846,305)        (43,846,305)        (43,846,305)        (43,846,305)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (56,334,885)        (47,991,086)        (56,334,885)        (47,991,086)        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 39,195,312         10,491,720         39,195,312         10,491,720         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 26,643,650         16,151,930         26,643,650         16,151,930         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 65,838,962         26,643,650         65,838,962         26,643,650         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน:
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่า -                         3,581,088           -                         3,581,088           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)
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บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและ 
มีภู มิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เก่ียวกับเด็กและทารก  
และผลิตภณัฑอ่ื์น บริษทัฯมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ีเลขท่ี 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
และมีสาขาอยูท่ี่เลขท่ี 444/11 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ 
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                 
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                         
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า              
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ                          
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17               
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                         
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า (ถา้มี) มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อม
ทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี
ยงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยมีการ
ปรับปรุงและแกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 

 - การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 - ค านิยามของธุรกิจ 
 - ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

 - การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 



 

18 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.ก บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน มาปฏิบัติโดยเลือกปรับปรุงผลสะสมเก่ียวกับการด้อยค่าจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสมดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบั
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ส าหรับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติในระหว่างปี
ปัจจุบัน โดยบริษทัได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัเลือกปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดย
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นรายสัญญา โดยมีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีได้ถือปฏิบติัมาตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม
ส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานน้ี
มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

 
31 ธนัวาคม 2562 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมนุเวียนอ่ืน 

215,990 (433)  215,557 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
อาคารและอุปกรณ์ 30,411  (9,695) 20,716 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  33,937 33,937 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
2,608 

  
7,438 

 
10,046 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
5,515 

  
12,514 

 
18,029 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

    

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 83,729 433 (184) 83,978 
งบการเงินเฉพาะกิจการ     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 556,311 433 (184) 556,560 
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สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ย
มูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้

เสีย 

 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 21,532 21,532 

หกั สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (799) (799) 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่า (781) (781) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน    
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 19,952 19,952 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,123 8,123 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 28,075 28,075 

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 10,046 10,046 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 18,029 18,029 

 28,075 28,075 
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยานพาหนะ 20,838 20,838 
อาคารส านกังาน 9,377 9,377 
สิทธิการเช่า 3,722 3,722 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 33,937 33,937 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 และมูลค่าตามหลักการ  
บญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่าตาม 
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

  

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ
ขาดทนุเบด็เสร็จ

อืน่ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,644 - - 26,644 26,644 
เงินลงทุนชัว่คราว 37,316 37,316 - - 37,316 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 215,557 - - 215,557 215,557 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 24,932 - 24,932 - 24,932 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 304,449 37,316 24,932 242,201 304,449 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 205,133 - - 205,133 205,133 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 28,075 - - 28,075 28,075 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 233,208 - - 233,208 233,208 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการ
ส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะได้รับ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดและส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายใหก้บัลูกคา้ 

รายได้ค่านายหน้า 

รายไดค้่านายหนา้รับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างบรรจุแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก) หรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และประกอบด้วยต้นทุนสินค้า แรงงานและค่าโสหุ้ยในการ            
บรรจุ ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินคา้เม่ือมีการเบิกใช ้

5.4 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์   
(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิ ธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 ปี 
 ยานพาหนะ  5 - 7 ปี 
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คา่เส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย  ์(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์ับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯไดแ้สดงที่ดินและอาคารที่ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน บริษทัฯ
บนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื ่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ            
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนที่เป็นอาคารค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื ่อการลงทุนรวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดิน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.6 สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา บริษทัฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและ    
ขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้
อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง
สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 
 ยานพาหนะ  5 - 7 ปี 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ
ซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิก
สัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า 
บริษทัฯบันทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม
ส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลง
จากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจดั
มูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือ
การเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่ายานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม   
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น
เกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

                อายกุารใหป้ระโยชน ์

 คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3, 5 และ 10 ปี 

5.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือ      
ถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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5.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวัน ส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ  

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 
ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการท างานยาวนาน 

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.11 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 การท่ีบริษทัฯออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่างๆ รวมทั้งพนกังาน ถือเป็นรายการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากการช าระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 บริษทัฯจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมท่ีสูงกวา่ราคาเสนอขายของตราสารทุน ณ วนัออกและเสนอขาย
เป็นคา่ใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้ นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ          
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงมิได้ถือไวเ้พื่อค้าแต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์เชิง 
กลยทุธ์ หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์อาจมีความผนัผวนของราคาสูงเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้การจดัประเภท
รายการพิจารณาเป็นรายตราสาร ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของ
เงินลงทุนในตราสารทุนน้ีจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็นก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนในภายหลงัเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว โดยจะถูกโอนไปก าไรสะสมแทน  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

บริษทัฯอาจเลือกวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจดัหรือ
ลดความไม่สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั (บางคร้ังเรียกวา่การไม่จบัคู่ทางบญัชี) 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   
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บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิก
ภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้
เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของ
หน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผล
แตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้และ
สินทรัพย์ท่ี เกิดจากสัญญา ดังนั้ น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้ นตลอดอายุของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ท่ี เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดงมูลค่าตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.15 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวข้องกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ 
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อนาคต 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน/ค่าเส่ือมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัด
จ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิก 
ใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และสินทรัพย์
ไม่ มีตัวตนหากมีข้อบ่ งช้ี  และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
ต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

ขอ้บ่งช้ีดงักล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยส าคญัของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าท่ีได้รับจากการใช้ประโยชน์ใน
อนาคตของสินทรัพย ์การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อ 
การใช้สินทรัพย์นั้นในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง 
การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดท่ีส าคญัของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส าคญัหรือค าตดัสินของศาลท่ีมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นตน้  

สินค้าคงเหลือ 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัวนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั โดยจะพิจารณาตั้งค่าเผ่ือส าหรับสินคา้ท่ี
ลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม    
ซ้ือสินคา้ 122 152 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ซ้ือวตัถุดิบ 98 97 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ค่านายหนา้รับ 9 10 ร้อยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิของสินคา้                        

ท่ีขายได ้และร้อยละ 1.5 ของราคาทุนของ
บริการท่ีจดัหาให ้ 

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 4 5 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่าจ่าย 5 5 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ10)   
บริษทัร่วม 3,000 3,899 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,900 3,383 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,900 7,282 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 18)   
บริษทัร่วม 37,632 47,719 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 28,547 20,350 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66,179 68,069 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,165 34,920 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 443 464 
รวม 28,608 35,384 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินสด - 20 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2,784 6,705 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 63,055 19,919 
รวม 65,839 26,644 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 0.3 ต่อปี (2562: ร้อยละ 
0.1 ถึง 0.8 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตราสารหน้ีของสถาบนัการเงิน ซ่ึงแสดง
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการ
ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวค านวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ี
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 123,999 154,279 
คา้งช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 45,239 51,235 
3 - 6 เดือน 465 613 
6 - 12 เดือน 229 456 
มากกวา่ 12 เดือน 199 258 

รวม 170,131 206,841 
หกั: : ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
        (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  

 
(301) 

 
(893) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 169,830 205,948 

   
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 5,900 7,282 
อ่ืน ๆ 4,470 3,042 
รวม 10,370 10,324 
หกั: : ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
        (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  

 
- 

 
(282) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 10,370 10,042 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 180,200 215,990 
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11. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดเป็น                   
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 75,072 68,999 (3,557) (2,949) 71,515 66,050 
สินคา้ระหวา่งบรรจุ 16,746 17,271 (96) (38) 16,650 17,233 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 5,492 5,514 (128) (114) 5,364 5,400 
สินคา้ระหวา่งทาง 504 1,673 - - 504 1,673 

รวม 97,814 93,457 (3,781) (3,101) 94,033 90,356 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 0.68 ลา้นบาท             
(2562: บนัทึกรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 1 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขาย 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 
    เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน 

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

บริษทั ไทย พีเจน้ จ ากดั ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย   
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเด็ก
และทารก 

122,000 122,000 47 47 553,713 
 
 

530,756 
 
 

58,174 
 
 

58,174 
 
 

รวม      553,713 530,756 58,174 58,174 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
       
บริษทั ไทยพีเจน้ จ ากดั 40,967 52,527 798 (1,809) 18,807 23,509 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 970 1,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 319 272 
หน้ีสินหมุนเวียน (61) (92) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (49) (50) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,179 1,130 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 47% 47% 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 554 531 
การตดัรายการระหวา่งกนั - - 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม 554 531 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 
รายได ้ 696 839 
ก าไร  87 112 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2 (4) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 89 108 

13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
ตามมูลค่ายตุิธรรม 

(2562:ตามวิธีราคาทุน) เงินปันผลรับ 

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

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ 
   พลาสติกเคลือบ 

300,000 300,000 6 6 21,332 21,332 3,312 3,600 

บริษทั พีเจน้ อินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่น  
  อนามยัส าหรับซบัน ้านม   
  และแผ่นเช็ดท าความสะอาด 

144,000 144,000 2.5 2.5 3,600 
 
 

3,600 
 
 

3,250 
 
 

3,250 
 
 

รวม      24,932 24,932 6,562 6,850 
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14. อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 

อาคารและ        
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
31 ธนัวาคม 2561 19,646 171 27,767 31,521 79,105 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,121 3,364 4,485 

จ าหน่าย - - - (8,994) (8,994) 
31 ธนัวาคม 2562 19,646 171 28,888 25,891 74,596 
โอนออก** - - - (14,809) (14,809) 
ซ้ือเพ่ิม - - 230 - 230 
โอนเขา้จาก/โอนออกไป
สินทรัพยป์ระเภทอื่น 50 - (481) 547 116 

จ าหน่าย - (43) (6,842) (2,372) (9,257) 

31 ธนัวาคม 2563 19,696 128 21,795 9,257 50,876 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
31 ธนัวาคม 2561 4,526 170 18,807 19,756 43,259 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,754 1 3,493 4,636 9,884 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย  - - (8,958) (8,958) 

31 ธนัวาคม 2562 6,280 171 22,300 15,434 44,185 
โอนออก** - - - (5,114) (5,114) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,763 - 3,039 582 5,384 
โอนเขา้จาก/โอนออกไป
สินทรัพยป์ระเภทอื่น 34 - (430) 547 151 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย - (43) (6,078) (2,372) (8,493) 

31 ธนัวาคม 2563 8,077 128 18,831 9,077 36,113 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2562 13,366 - 6,588 10,457 30,411 

31 ธนัวาคม 2563 11,619 - 2,964 180 14,763 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) 9,886 

2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) 5,384 
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** จ านวนโอนออกเป็นยอดท่ีปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีอุปกรณ์และยานพาหนะจ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั             
ใช้งานอยู่  มูลค่ าตามบัญชีก่อนหักค่ าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ าวมี จ านวน 10 ล้านบาท                              
(2562: 12 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไม่มียอดคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่งซ่ึงได้มาตามสัญญาเช่า                                                  
ทางการเงิน (2562: 10 ลา้นบาท) 

15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุ นเป็นท่ี ดินและอาคารท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน  บริษัทฯแสดง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:  
ราคาทุน 41,878 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,896) 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (7,282) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 27,700 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 41,878 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,896) 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (7,282) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 27,700 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 27,700 56,113 
จ าหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - (28,013) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าระหวา่งปี - (400) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 27,700 27,700 
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 ในปี 2562 บริษทัฯไดจ้ดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารท่ีไม่ได้
ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) โดยมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคาร                                         
ท่ีประเมินมีมูลค่าประมาณ 29 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯได้จดัท าสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ได้แก่ 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลรายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 78 ลา้นบาท โดยรับช าระเงินล่วงหน้าตามสัญญา
จ านวน 8 ลา้นบาท และบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯไดรั้บช าระเงินส่วนท่ีเหลือจ านวน 70 ลา้นบาทและไดโ้อนกรรมสิทธิใน
สินทรัพยใ์ห้ผูซ้ื้อ โดยบริษทัฯรับรู้ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 50 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

16.  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช/้สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  อาคารส านกังาน สิทธิการเช่า ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563  14,688 22,015 29,222 65,926 
โอนออกไปสินทรัพยถ์าวร  - - (547) (547) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  - - (1,567) (1,567) 

31 ธนัวาคม 2563  14,688 22,015 27,108 63,812 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2563  5,312 18,293 8,384 31,989 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี  4,896 747 5,127 10,770 
โอนออกไปสินทรัพยถ์าวร  - - (547) (547) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  - - (1,202) (1,202) 

31 ธนัวาคม 2563  10,208 19,040 11,762 41,010 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

1 มกราคม 2563  9,376 3,722 20,838 33,937 

31 ธนัวาคม 2563  4,480 2,974 15,346 22,800 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายและบริหาร) (2562: ไม่มี) 10,770 

 

 ราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นยอดท่ีปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ
น ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยรวมยอดโอนเขา้มาจากสินทรัพยถ์าวร  
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:  
ราคาทุน 29,088 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (18,198) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 10,890 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 28,973 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (16,086) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 12,887 

 กระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 12,887 14,325 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 1,355 1,637 
รายการโอนจากสินทรัพยถ์าวร 34 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (3,386) (3,075) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,890 12,887 

 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 66,179 68,069 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,102 51,620 
เจา้หน้ีอ่ืน 17,440 26,688 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,032 58,756 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 180,753 205,133 
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19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18,512 8,728 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (669) (605) 
รวม 17,843 8,123 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,540) (2,608) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,303 5,515 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าเพื่อเช่ายานพาหนะและอาคารส านักงานส าหรับใช้ในการด าเนินงานของกิจการ 
โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 9,943 8,569 18,512 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (403) (266) (669) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 9,540 8,303 17,843 
  
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,917 5,811 8,728 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (309) (296) (605) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,608 5,515 8,123 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวนประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 โครงการ

ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงานของ

พนกังาน 

 
ผลประโยชน์ระยะ

ยาวอื่นของ
พนกังาน 

 
 
 

รวม 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน     ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

 
8,133 

 
602 

 
8,735 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  681 90 771 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 313 14 327 
ตน้ทุนบริการในอดีต 2,165 - 2,165 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:    
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมุติทางการเงิน 641 22 663 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหว่างปี - - - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน     ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 11,933 728 12,661 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  779 88 867 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 189 11 200 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:    
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติุทางการเงิน - - - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหว่างปี (7,607) (115) (7,722) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน     ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 5,294 712 6,006 
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บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ                     
5 หม่ืนบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษทัฯประมาณ 9 ปี (2562: 9 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.49 1.49 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  6.00 6.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน 0 - 39 0 - 39 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (245) 260 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  269 (255) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (359) 384 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (260) 274 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  303 (290) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (300) 320 
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เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                     
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯมีหน้ีสินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 2.2 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีปัจจุบนัซ่ึงเป็นปีท่ี
กฎหมายมีผลบงัคบัใช ้

21. ทุนจดทะเบียน 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจ านวนเงิน 222.65 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ านวน 222.65 ล้านหุ้น                                          
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจ านวนเงิน 170.06 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 170.06 ลา้นหุ้น                          
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 52.59 ล้านหุ้น                                        
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงส ารองไวส้ าหรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิคร้ังท่ี 2 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจ านวนเงิน 170.06 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ านวน 170.06 ล้านหุ้น                   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจ านวนเงิน 222.65 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 222.65 ลา้นหุ้น                        
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 52.59 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท โดยพิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงัน้ี 

2.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 50.59 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น                  
(Right Offering) 

2.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญของ                   
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP#2 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563
และวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ตามล าดบั 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 
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23. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงิน 44  ลา้นบาท โดยจ่ายให้แก่                            
ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงิน 44  ลา้นบาท โดยจ่ายให้แก่                            
ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 

24. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 1,208 8,423 1,208 8,423 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน - 183 - 183 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 998 (839) 998 (839) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,206 7,767 2,206 7,767 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของบริษทัฯ - (128) - (128) 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของบริษทัร่วม 199 (453) - - 

รวม 199 (581) - (128) 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
     
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 59,382 96,133 37,223 67,116 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 11,876 19,226 7,444 13,423 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 183 - 183 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายไดท่ี้รับยกเวน้ภาษเีงินได ้ (1,312) (1,370) (5,074) (6,072) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,193) (10,505) - - 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 995 1,539 995 1,539 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,136) (1,147) (1,136) (1,147) 
อื่น ๆ (24) (159) (24) (159) 

รวม (9,670) (11,642) (5,239) (5,839) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 2,206 7,767 2,205 7,767 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 60 48 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 756 620 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,457 1,457 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 160 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,183 2,532 
อ่ืน ๆ 115 90 

รวม 3,731 4,747 
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หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                              
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 18 

รวม - 18 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
   
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 149,645 168,527 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 19,540 13,707 
ค่าขนส่ง 19,398 17,234 
ค่าบริหารจดัการคลงัสินคา้ 14,303 12,961 
สินคา้และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 218,080 236,345 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งบรรจุ 5,547 9,049 

26. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน                            
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

  ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของ
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้น
สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้
การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับปี 57,176 88,366 168,653 168,640 0.34 0.52 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่
     กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - (10) 130   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 51,176 88,366 168,643 168,770 0.34 0.52 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ก าไรส าหรับปี 35,017 59,348 168,653 168,640 0.21 0.35 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่

กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - (10) 130   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 35,017 59,348 168,643 168,770 0.21 0.35 

 

27. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับเด็กและทารก 

2. ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
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 ขอ้มูลรายได้และก าไรและสินทรัพย์รวม/หน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ส าหรับเด็กและทารก 

ส่วนงานจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       
รายได้       
รายไดจ้ากการขายให้กบัลูกคา้ภายนอก 493 591 286 187 779 778 

รวมรายได้ 493 591 286 187 779 778 

ก าไรของส่วนงาน 106 103 32 33 138 136 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:       
รายไดค้่านายหนา้     11 13 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื่น     7 7 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน     - 50 
รายไดอ้ื่น     4 7 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (142) (170) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     41 53 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน  (1) (2)     (1) - 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     58 96 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (2) (8) 

ก าไรส าหรับปี     56 88 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
ส่วนงานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ส าหรับเด็กและทารก 
ส่วนงานจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 138 164 42 52 180 216 
สินคา้คงเหลือ 65 53 29 37 94 90 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม     554 531 
อาคารและอปุกรณ ์     15 30 
สินทรัพยอ์ื่น     161 143 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน     1,004 1,010 

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน     210 231 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2563 บริษทัฯมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย รายหน่ึงจ านวน 114 ลา้นบาท (2562: 129 
ลา้นบาท) และอีกรายหน่ึงจ านวน 72 ลา้นบาท (2562: 89 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานจ าหน่าย
ผลิตภณัฑส์ าหรับเด็กและทารก  

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3          
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด    
และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 
2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท (2562: 3 ลา้นบาท) 

29. ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯ (โครงการ ESOP) 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 2 ลา้นหน่วยให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใหสิ้ทธิ 5 กนัยายน 2559 
จ านวนท่ีให ้(หน่วย) 2,000,000 
อายสุัญญา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีใชสิ้ทธิ สิทธิ 4 คร้ังแรกใชไ้ดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคมของแต่ละ

ปีและสิทธิคร้ังท่ี 5 ตรงกบัวนัครบก าหนดอาย ุ5 ปี 
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 3.80 บาท (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิภายหลงัตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ) 
อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ                          

(ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั)                                
1:1 
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มูลค่ายุติธรรมเฉล่ียโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกเท่ากับ 1.0211 บาท ซ่ึง
ค านวณโดยใชแ้บบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิใชต้ามแบบจ าลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลน าเขา้
แบบจ าลอง ประกอบดว้ย ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากับ 4.86 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 3.80 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 0.0144 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.09 อายุสัญญา 5 ปี 
และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.496 - 1.847 

ในระหวา่งปี การเปล่ียนแปลงในจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 669,000 
จ านวนใชสิ้ทธิปี 2563 (83,000) 
ส้ินสุดการใชสิ้ทธิ (586,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ และบริการท่ีเก่ียวขอ้งอายุ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  2563 

จ่ายช าระภายใน   
ภายใน 1 ปี  3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  5 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงท่ี 
บอกเลิกไม่ได้จ านวน 9 ล้านบาท (2562: 16 ล้านบาท) และในระหว่างปี 2563 บริษัทฯมีรายจ่ายตาม 
สัญญาเช่าเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท (2562: 2 ล้านบาท) และรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 
5 ลา้นบาท (2562: 5 ลา้นบาท)  
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30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญ 

 บริษทัฯได้เข้าท าสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันในประเทศแห่งหน่ึง (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
เก่ียวกบัการจา้งผูเ้ช่ียวชาญ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในอนาคตท่ีจะตอ้งจ่ายช าระภายในหน่ึงปีในการจ่ายค่าท่ี
ปรึกษาตามสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท (2562: 2 ลา้นบาท) 

30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการการวิจัยทางการตลาด 

 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญากับบริษทัในประเทศสองแห่งเก่ียวกบัการวิจยัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว                         
เป็นจ านวนเงินประมาณ 9 ลา้นบาท (2562: 7 ลา้นบาท) 

30.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัร่วม) เก่ียวกบัการ
ใช้ตราสินคา้ของบริษทัดังกล่าว ภายใต้สัญญาน้ีบริษทัฯต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษทัดังกล่าวในอัตรา                                   
ร้อยละ 3 ของยอดขายสินคา้ดงักล่าว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีค่าสิทธิท่ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 24 ลา้นบาท (2562: 30 ลา้นบาท) 

31. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามระดบั
ของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม (ดูหมายเหต ุ5.16) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย /                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 25 25 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว - 37 - 37 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 25 25 

 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 “การ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี โดยก าหนดให้
มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมเครดิตท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการให้เครดิตนอกจากน้ี การให้เครดิตของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯ
มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
เครดิตคือมลูค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
สินทรัพยท์างการเงินมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ
จึงอยูใ่นระดบัต ่า รายละเอียดเงินฝากธนาคาร แสดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 8 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
  อตัราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลง อัตราดอกเบีย้  ไม่มี 
  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงท่ี  อัตราดอกเบีย้ รวม อตัราดอกเบ้ีย 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 63,055 -  2,784 65,839 0.1% - 0.3% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 10 - -  180,200 180,200 - 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 18 - -  180,753 180,753 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 - 17,843  - 17,843 2.5% - 5.2% 

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากบริษทัฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทาง
การเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ในจ านวนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

33. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มี ซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน                               
ท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีอตัราส่วนหน้ีสินตอ่ทุนเท่ากบั 
0.26:1 (2562: 0.30:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.70:1 (2562: 0.75:1) 
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34.     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ก.    เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 32.8 บาท รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 40 ลา้นบาท 

ข.    เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้น าเสนอเร่ืองการ
อนุมั ติ จ่ าย เงิน ปันผลต่อ ท่ีประ ชุมสามัญผู ้ถื อ หุ้ นประจ า ปี  2564 โดยจ่ายเงิน ปันผลจาก 
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 30.37 ลา้นบาท 

35. การอนุมัตงิบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
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