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ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ท่ีจัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องตามท่ีควร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ควำมเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของ บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)  และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนั
เดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุด

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุ

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ   
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้  
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ  
การรบัรู้รายได้จากการขายสินค้า  

 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.19 นโยบายการบญัชี
เกี่ยวกบัการรบัรู้รายได้ หมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 8 
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั และการใชดุ้ลยพนิิจ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 20 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  
รายไดจ้ากการขายของกลุ่มกจิการประกอบดว้ยรายการขาย
ให้แก่ลูกค้าเป็นจ านวนมาก โดยรายได้รบัรู้ด้วยจ านวนสุทธิ
จากเงนิคนื เงนิจูงใจ และส่วนลด ที่เกดิขึ้นจากแผนส่งเสรมิ
การขายทีห่ลากหลายทีใ่หแ้ก่ลูกคา้ นอกจากนี้ กลุ่มกจิการยงั
มภีาระในการรบัคนืสนิคา้เมื่อเป็นไปตามขอ้ก าหนดการรบัคนื
สนิคา้และภายในช่วงเวลาทีก่ าหนดไวก้บัลูกคา้ ดงันัน้ รายได้
ของกลุ่มกจิการเกีย่วขอ้งกบัการประมาณจ านวนสิง่ตอบแทน
ผนัแปร (variable consideration) และ จ านวนทีค่าดวา่จะตอ้ง
รบัคนื ลกัษณะเหล่านี้อาจท าใหเ้กดิโอกาสทีร่ายไดจ้ะถูกรบัรู้
ผิดพลาดอันเป็นผลจากการค านวณจ านวนสิ่งตอบแทน 
ผนัแปร (variable consideration) ด้วยวิธีการที่ซับซ้อนและ
หลากหลาย รวมทัง้จากการประมาณการสนิคา้รบัคนื  
รายได้จากการขายสินค้าส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็น
จ านวน16,296 ล้านบาท และ 13,642 ล้านบาท ตามล าดบั 
ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายค้างจ่าย (รวมในเจา้หนี้การคา้และ
เจา้หนี้อื่น) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นจ านวน 457 ล้านบาท และ 
244 ลา้นบาท ตามล าดบั จ านวนเหล่านี้เป็นจ านวนทีม่สีาระส าคญั
ต่องบการเงนิของกลุ่มกจิการและของบรษิทั  
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
รบัรูร้ายไดเ้นื่องจากการก าหนดสิง่ตอบแทนผนัแปร (variable 
consideration) และการประมาณสินค้ารบัคืน เกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหาร ซึ่งมีการอ้างอิงจาก
ประสบการณ์และขอ้มลูในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัแต่ละรายการ 
 
 
 

กระบวนการตรวสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ มดีงัต่อไปนี้  
• ท าความเขา้ใจและประเมนิประสทิธภิาพของระบบ กระบวนการ 

และการควบคุมทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัวงจรรายได ้
• ทดสอบการควบคุมทีส่ าคญัในวงจรรายได ้เกีย่วกบัการอนุมตัิ

โปรแกรมสง่เสรมิการขายและการอนุมตักิารออกใบลดหนี้ 
• ตรวจรายการขายกบัใบแจ้งหนี้ ใบส่งสนิค้า ใบตราสนิค้า 

(bill of lading) และเอกสารการขนสง่อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ตรวจสอบการตดัยอดโดยการตรวจสอบรายการขายและ 

ใบลดหนี้ในช่วงเวลาทีม่คีวามเสีย่งกบัเอกสารประกอบเพื่อ
พิจารณาว่ารายการขายและใบลดหนี้ถูกบันทึกในงวด 
ทีเ่หมาะสมหรอืไม ่

• ท าความเขา้ใจแผนส่งเสรมิการขายทีส่ าคญัของกลุ่มกจิการ 
เพื่อก าหนดวธิกีารทดสอบความสมเหตุสมผลของค่าใชจ้่าย
สง่เสรมิการขายคา้งจ่าย 

• ทดสอบรายการค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายค้างจ่ายด้วยวธิี
สุ่มรายการ โดยเปรียบเทียบกับจ านวนที่ข้าพเจ้าได้
คาดการณ์ไวโ้ดยอสิระจากความเขา้ใจในแผนส่งเสรมิการขาย 
ข้าพเจ้ายังพิจารณาผลแตกต่างระหว่างยอดคงค้าง 
ในปีก่อนกบัยอดที่จ่ายช าระจริงว่ามีผลแตกต่างที่ส าคญั 
ที่อาจกระทบต่อการประมาณยอดคงคา้งปีปัจจุบนัหรอืไม่ 
ส าหรบัยอดคงค้างที่ได้จ่ายแล้วหลังวนัสิ้นงวด ข้าพเจ้า
ตรวจสอบกบัรายการจ่ายเงนิภายหลงั  

• สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกับประมาณการสินค้ารบัคืน ซึ่งครอบคลุมถึง 
โอกาสและช่วงเวลาของการรับคืนสินค้า ส าหรับแต่ละ
สาเหตุของการรบัคนืทีส่ าคญั 

• พจิารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการสนิคา้รบัคนื
ในระหว่างปี โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี่ยการรบัคนืสนิค้า  
2 ปียอ้นหลงั  

จากผลการตรวจสอบขา้งตน้ ขา้พเจา้ไม่พบขอ้สงัเกตทีม่สีาระส าคญั
เกี่ ยวกับการรับรู้ รายได้  การก าหนดสิ่งตอบแทนผันแปร  
(variable consideration) และการประมาณสินค้ารบัคืนเป็น
ตามนโยบายการบัญชีและสอดคล้องกับหลักฐานประกอบ
รายการทีม่ ี

  



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.11 นโยบายการบญัชี
เกีย่วกบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์และหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 8 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั และการใชดุ้ลยพนิิจ 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
ภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
บริษัทต้องทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เมือ่มขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่ 
 
เนื่องจากมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทั
มมีลูค่าเกนิกว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิารพจิารณาว่าเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นขอ้บ่งชีข้องการ
ดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันัน้จงึไดป้ระเมนิมูลค่าที่
คาดว่าจะไดร้บัคนื โดยพจิารณาจากมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุน
ในการขายดว้ยการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 
และเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าตามบญัชเีพื่อพจิารณาว่าจ าเป็นตอ้ง
ตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่หรอืไม่ 
 
ผลจากการประเมนิดงักล่าว บรษิทัไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งตัง้คา่
เผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าว เนื่องจาก
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืสงูกว่ามลูคา่ตามบญัช ี
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเรือ่งนี้ เนื่องจากการประเมนิมลูคา่ที่
คาดว่าจะได้รบัคนืของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยจ าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ในอนาคต และอตัราคดิลดทีใ่ช ้

วธิกีารทีต่รวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
 
• สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพื่อประเมินเกี่ยวกับ

ความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ใน
การคาดการณ์ของผูบ้รหิารเกีย่วกบัอตัราการเตบิโต และ
อตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการค านวณทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ทางธุรกิจในปัจจุบนั โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะทีม่คีวามสมเหตุสมผล และขอ้มูลองคป์ระกอบ
ของตน้ทุนเงนิทุนของธุรกจิทีเ่ทยีบเคยีงกนั (WACC)  

 
• ทดสอบการค านวณตวัเลขส าคญัทีไ่ดจ้ากการประมาณการ

ตามขอ้สมมตฐิานข้างต้น เพื่อค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคนื และเปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ

 
ในการประเมนิอตัราคดิลดทีใ่ช ้ขา้พเจา้ไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญดา้น
การประเมนิมูลค่าของขา้พเจา้ ประเมนิช่วงของอตัราคดิลดที่
เหมาะสม โดยอ้างอิงจากลกัษณะและความเสี่ยงที่มอียู่ของ
ธุรกจิ และประเมนิความสมเหตุสมผลของวธิกีารที่ใช้ว่าเป็น
วธิกีารที่ถอืปฏบิตัทิ ัว่ไปในอุตสาหกรรมที่เปรยีบเทยีบกนัได้
หรอืไม่ 
 
จากวธิกีารปฏบิตังิานข้างต้น ขา้พเจ้าไม่พบขอ้สงัเกตที่ส าคญั
เกีย่วกบัวธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืและขอ้
สมมตฐิานทีส่ าคญั มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนือยู่ในขอบเขตที่
สามารถยอมรบัได ้

  
 
ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ขอ้ 5 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการ
น าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด  และถือว่ามสีาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
  



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง  
ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกีารน าเสนอขอ้มูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม 
ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
  



 

จากเรือ่งทีส่ ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่
จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช อภชิาตเสถยีร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 2,419,777,535 1,590,850,561 1,692,311,452 717,696,495
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
   มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7,11 4,224,011,748 - 3,954,416,802 -
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 7,11 - 5,261,903,215 - 4,954,086,334
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 12 2,912,596,308 3,037,378,329 2,773,998,267 2,932,367,371
สว่นของลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้
ทีค่รบกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 51,710,345 53,440,861 49,703,848 50,646,506

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 30 ง) - - 3,472,862 6,020,511
สนิคา้คงเหลอื 13 2,162,988,991 2,212,075,216 1,346,386,047 1,521,745,399
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 215,427,467 178,649,675 95,194,009 63,730,638

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 11,986,512,394 12,334,297,857 9,915,483,287 10,246,293,254

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ 128,209,626 117,211,503 125,377,852 114,524,588
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 3,595,559,048 3,219,848,024
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 7,11 5,710,000 - 5,710,000 -

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 11 - 5,710,000 - 5,710,000
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 12,723,723 13,531,402 12,723,723 13,531,402
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 15 2,691,052,303 2,756,599,765 1,154,258,126 1,198,615,248
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 1,258,231,010 - 1,029,665,581 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 196,949,681 315,334,359 196,076,080 122,867,570
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18 147,092,162 105,052,703 110,654,756 69,673,543
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 59,808,825 58,946,577 3,907,976 3,902,976

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 4,499,777,330 3,372,386,309 6,233,933,142 4,748,673,351

รวมสินทรพัย์ 16,486,289,724 15,706,684,166 16,149,416,429 14,994,966,605

       กรรมการ _______________________________                  กรรมการ __________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19 200,000,000 575,000,000 200,000,000 450,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 20 2,975,251,552 3,752,317,225 2,211,679,577 2,884,126,505
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 272,760,561 286,861,549 249,061,527 268,868,403
สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่รบกําหนด
ชาํระภายในหนึ่งปี 19 151,977,200 - 136,325,001 -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 89,993,720 59,860,257 56,562,011 33,380,906

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,689,983,033 4,674,039,031 2,853,628,116 3,636,375,814

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 19 945,541,683 - 922,400,091 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 437,567,480 409,944,837 379,997,127 357,118,686
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 7,783,057 9,217,905 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,390,892,220 419,162,742 1,302,397,218 357,118,686

รวมหน้ีสิน 5,080,875,253 5,093,201,773 4,156,025,334 3,993,494,500

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 22
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จาํนวน 2,029,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,029,000,000 2,029,000,000 2,029,000,000 2,029,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 2,029,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,029,000,000 2,029,000,000 2,029,000,000 2,029,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 5,761,532,800 5,761,532,800 5,761,532,800 5,761,532,800
กําไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 202,900,000 202,900,000 202,900,000 202,900,000
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,311,538,205 3,444,467,549 4,074,736,051 3,072,170,982

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (890,856,618) (748,918,769) (74,777,756) (64,131,677)

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,414,114,387 10,688,981,580 11,993,391,095 11,001,472,105
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (8,699,916) (75,499,187) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,405,414,471 10,613,482,393 11,993,391,095 11,001,472,105

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 16,486,289,724 15,706,684,166 16,149,416,429 14,994,966,605

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 16,295,996,539 16,978,296,207 13,641,803,033 14,114,019,194

ตน้ทุนขาย (10,286,865,121) (11,026,140,048) (8,680,016,844) (9,210,079,816)

กาํไรข ัน้ต้น 6,009,131,418 5,952,156,159 4,961,786,189 4,903,939,378

เงนิปันผลรบั 14,732,577 12,064,301 14,727,828 12,064,301

รายไดอ้ื่น 29 127,467,433 102,192,269 123,134,163 152,358,743

ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,202,826,467) (2,223,400,158) (1,416,124,119) (1,422,539,303)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (1,307,235,992) (1,138,456,366) (960,209,743) (1,029,076,188)

กาํไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น 27,952,376 (64,819,960) 7,957,125 (119,305,345)

ขาดทุนจากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (35,244,196) - (37,714,006) -

กาํไรจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 89,976,998 - 85,017,899
ตน้ทุนทางการเงนิ 24 (38,763,502) (18,557,901) (36,332,712) (14,954,412)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,595,213,647 2,711,155,342 2,657,224,725 2,567,505,073

ภาษเีงนิได้ 26 (570,503,735) (569,872,796) (531,682,235) (537,959,180)

กาํไรสาํหรบัปี 2,024,709,912 2,141,282,546 2,125,542,490 2,029,545,893

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

 - สทุธจิากภาษี 26 (11,130,211) 1,261,049 (10,646,079) -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (11,130,211) 1,261,049 (10,646,079) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - สทุธจิากภาษี (28,463,248) (61,236,522) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (28,463,248) (61,236,522) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (39,593,459) (59,975,473) (10,646,079) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,985,116,453 2,081,307,073 2,114,896,411 2,029,545,893

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,031,164,633 2,162,475,730 2,125,542,490 2,029,545,893

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (6,454,721) (21,193,184) - -

2,024,709,912 2,141,282,546 2,125,542,490 2,029,545,893

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,990,687,868 2,101,649,608 2,114,896,411 2,029,545,893

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (5,571,415) (20,342,535) - -

1,985,116,453 2,081,307,073 2,114,896,411 2,029,545,893

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 27 1.00 1.07 1.05 1.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

การวดัมลูค่าใหม่ ผลต่าง การเปลี่ยนแปลง

จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั จากการรวม ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทนุที่ออก ส่วนเกิน  ทนุสาํรอง การแปลง ผลประโยชน์หลงั ธรุกิจภายใต้การ ของบริษทัใหญ่ อื่นของส่วน ผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่ม ี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ออกจากงาน ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 2,113,880,995 (273,104,023) (68,924,990) (194,893,523) (150,820,797) (687,743,333) 9,419,570,462 (55,505,966) 9,364,064,496
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - (349,314) (349,314) (349,314) 349,314 -

เงนิปันผล 28 - - - (831,889,176) - - - - - (831,889,176) - (831,889,176)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 2,162,475,730 (61,771,908) 945,786 - - (60,826,122) 2,101,649,608 (20,342,535) 2,081,307,073

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,444,467,549 (334,875,931) (67,979,204) (194,893,523) (151,170,111) (748,918,769) 10,688,981,580 (75,499,187) 10,613,482,393

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ตามที่รายงานไว้เดิม 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,444,467,549 (334,875,931) (67,979,204) (194,893,523) (151,170,111) (748,918,769) 10,688,981,580 (75,499,187) 10,613,482,393

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 4 - - - (60,522,874) - - - - - (60,522,874) (10,045,401) (70,568,275)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,383,944,675 (334,875,931) (67,979,204) (194,893,523) (151,170,111) (748,918,769) 10,628,458,706 (85,544,588) 10,542,914,118

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัยอ่ย 14 - - - - - - - (109,373,018) (109,373,018) (109,373,018) 82,416,087 (26,956,931)

โอนไปกําไรสะสม - - - (7,911,934) - 7,911,934 - - 7,911,934 - - -

เงนิปันผล 28 - - - (1,095,659,169) - - - - - (1,095,659,169) - (1,095,659,169)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 2,031,164,633 (29,128,395) (11,348,370) - - (40,476,765) 1,990,687,868 (5,571,415) 1,985,116,453

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 4,311,538,205 (364,004,326) (71,415,640) (194,893,523) (260,543,129) (890,856,618) 11,414,114,387 (8,699,916) 11,405,414,471

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น

11



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
ทนุที่ออก จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน รวมส่วนของเจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 1,874,514,265 (64,131,677) 9,803,815,388
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
เงนิปันผล 28 - - - (831,889,176) - (831,889,176)
กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 2,029,545,893 - 2,029,545,893

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,072,170,982 (64,131,677) 11,001,472,105

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563
- ตามที่รายงานไว้เดิม 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,072,170,982 (64,131,677) 11,001,472,105

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 4 - - - (27,318,252) - (27,318,252)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,044,852,730 (64,131,677) 10,974,153,853

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
เงนิปันผล 28 - - - (1,095,659,169) - (1,095,659,169)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 2,125,542,490 (10,646,079) 2,114,896,411

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 4,074,736,051 (74,777,756) 11,993,391,095

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

 
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,595,213,647 2,711,155,342 2,657,224,725 2,567,505,073
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 25 557,480,777 368,878,438 377,747,622 259,569,745
(กลบัรายการ) คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่
   จะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 92,800,826 14,618,238 (184,069,709) (18,461,565)
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 233,209,906 150,056,404
(กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (37,756,896) 37,239,926 (27,826,272) 9,626,986
กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,054,053) (994,883) (1,513,624) (849,447)
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (199) (336) (199) (336)
กาํไรจากการยกเลกิและปรบัปรงุสญัญาเชา่ (3,630) - (4,937) -
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่
   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (75,192,453) - (68,743,161) -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้  - (41,984,484) - (40,133,523)
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 21 41,083,285 126,236,376 32,170,692 104,821,765
ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 11 110,436,649 - 106,457,166 -
กาํไรจากการปรบัมลูคา่ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 11 - (47,992,514) - (44,884,376)
ขาดทุนจากการแปลงเงนิใหกู้แ้กบ่รษิทัยอ่ยและ
   ดอกเบีย้คา้งรบัเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -  -  - 18,233,420
ดอกเบีย้รบั (27,273,066) (26,702,958) (28,505,783) (31,161,489)
ตน้ทุนทางการเงนิ 24 38,763,502 18,557,901 36,332,712 14,954,412
รายไดเ้งนิปันผล (14,732,577) (12,064,301) (14,727,828) (12,064,301)
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 20,732,571 29,987,197 (30,174,826) 85,166,026
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ (48,291,827) (19,907,019) - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (43,587,097) 20,109,104 (77,559,344) (56,663,391)
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ 6,545,057 17,973,561 5,748,536 16,186,157
สนิคา้คงเหลอื 74,474,011 134,493,547 199,564,307 147,413,989
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (16,026,946) (18,934,410) (10,851,925) 5,263,859
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (7,593,197) (9,516,138) (5,000) (3,518,810)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (658,277,648) (321,219,269) (629,575,847) (355,000,605)
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 9,522,017 (7,179,277) 2,569,656 2,007,071
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย 21 (26,905,075) (29,244,421) (22,599,849) (28,517,979)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานรบั
จากการโอนพนกังานของบรษิทัยอ่ย 21 - - - 18,635,543

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น (1,434,848) (3,177,320) - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,587,922,830 2,940,332,300 2,554,867,018 2,808,184,628
จา่ยภาษเีงนิได้ (618,474,799) (530,321,043) (584,740,558) (489,728,211)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,969,448,031 2,410,011,257 1,970,126,460 2,318,456,417

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

 

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 14 - - (180,656,931) (222,192,080)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (117,091,546) (6,441,536) (117,074,715) (6,027,169)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (355,686,290) (745,261,215) (170,095,645) (184,183,561)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (14,659,833,334) - (13,352,851,933) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - (13,503,019,219) - (12,401,192,201)

เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (60,220,000) (33,605,000)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 60,220,000 162,070,000

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 200 350 200 350

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 3,443,811 6,291,034 2,704,458 1,285,253

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 15,660,691,073 - 14,313,017,929 -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 12,815,080,470 - 11,835,450,470

ดอกเบีย้รบั 14,554,735 28,633,850 18,335,101 29,860,809

เงนิปันผลรบั 14,944,577 12,064,301 14,939,828 11,829,501

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกจิกรรมลงทุน 561,023,226 (1,392,651,965) 528,318,292 (806,703,628)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ (26,956,931) - - -

เงนิสดจา่ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (178,959,382) - (162,067,480) -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (375,000,000) (410,000,000) (250,000,000) (400,000,000)

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (6,087,666) (18,674,141) (4,999,159) (15,085,995)

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล 28 (1,095,659,169) (831,889,176) (1,095,659,169) (831,889,176)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,682,663,148) (1,260,563,317) (1,512,725,808) (1,246,975,171)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 847,808,109 (243,204,025) 985,718,944 264,777,618

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,590,850,561 1,866,641,741 717,696,495 473,279,744

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (18,881,135) (32,587,155) (11,103,987) (20,360,867)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 2,419,777,535 1,590,850,561 1,692,311,452 717,696,495

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

 

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

โอนสนิคา้ไปเป็นอุปกรณ์ - สทุธิ 13,142,950 12,730,219 3,621,318 5,351,817

โอนสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเป็นอุปกรณ์ - สทุธิ 3,657,252 6,309,858 3,657,252 6,309,858

โอนสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่นเป็นอุปกรณ์ 6,722,701 15,787,416 - -

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 35,940,024 142,661,896 38,367,066 59,552,798

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 3,511,186 - 3,511,186 -

เจา้หน้ีจากการซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 2,204,603 - 2,204,603

ลกูหน้ีจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 4,596,774 - 4,596,774 -
ลกูหน้ีจากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 1,500,659 - 1,500,659
การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 16 56,289,979 - 42,152,515 -
การแปลงลกูหน้ีการคา้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 428,264,000 -
การแปลงเงนิใหกู้แ้กบ่รษิทัยอ่ยและดอกเบีย้คา้งรบั
   เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 270,967,398

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่31/2 หมู ่3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรผลติและจ ำหน่ำยสแีละเคมภีณัฑ ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูคำ่ขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิตำมทีไ่ด้
อธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 นโยบำยกำรบญัช ี
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพินิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตัิ  กลุ่มกิจกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ 
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

17 

 

 
3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำซ่ึงถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมลูค่ำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ และให้
ทำงเลอืกกจิกำรในกำรเลอืกถอืปฏบิตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำรรบัรู้
รำยกำรระหว่ำงรำยกำรทีถู่กป้องกนัควำมเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Accounting mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัิ
ในรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกจิกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดให้
กจิกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
 
หลกักำรใหมใ่นกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ กจิกำรตอ้งพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส ำหรบักำร
ถือสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่ 
ยงัรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรวมทัง้สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ  
ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 4 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ สง่ผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ชำ่รบัรูส้ญัญำเชำ่เกอืบทัง้หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำร
ต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัย์
อำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับสญัญำเช่ำฉบับใหม่  
มำถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 4 

  

3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf


บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

18 

 
ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษเีงนิได้

ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไร
ทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 

ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร 
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลง
โครงกำรไดเ้กดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร 
หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธสิ ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของ
รอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 

จ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำหำกสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไข
ทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่้มำ
โดยเฉพำะดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 

ฉ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้  
ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
- กจิกำรตอ้งสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้เกีย่วกบั

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยำ่งครบถว้น โดยไมน่ ำเหตุผลวำ่จะตรวจพบหรอืไมม่ำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 
- หำกกลุ่มกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำม

ไมแ่น่นอน กลุ่มกจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 
- กลุ่มกิจกำรต้องประเมินกำรใช้ดุลยพินิจหรือประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิง  

ในกำรใช ้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอื
ประมำณกำร 

 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 

ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดยีวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ 
รวมทัง้ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของ
กจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
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ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  

ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบญัชีป้องกนั 
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพือ่บรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไมแ่น่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
เช่น อตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้
ก ำหนดใหก้จิกำรใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำม
ไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด ปรับปรุ งค ำนิยำมของ  
“ควำมมสีำระส ำคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และ
อธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
 

จ) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรน
ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิ
ว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้กำร
จ่ำยคำ่เชำ่ในระหวำ่งวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผอ่นปรนดงักล่ำวตอ้งน ำมำ
ถือปฏิบตัิกบังบกำรเงนิประจ ำปีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กิจกำรสำมำรถถือปฏิบตัิก่อน 
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 

ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรอยูใ่นระหวำ่งประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนเหล่ำนี้ 
 

3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลังวันท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565  

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรน

ในทำงปฏิบตัิกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำที่เข้ำเงื่อนไขที่ก ำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง  
(เชน่ กำรทดแทนอตัรำ THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิใหมซ่ึง่เป็นผลมำจำกกำรยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ชำ่ตอ้งวดัมลูคำ่ 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงซึง่สะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ เพื่อคดิลดค่ำเช่ำ
จ่ำยทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญำตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไมน่ ำแนวผอ่นปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจุบนั 
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หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 
(TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5.7 5.12 5.13 5.21 และ 5.22 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) 
โดยไมป่รบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหมแ่ละรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ตี่อรำยกำรทีไ่ดร้บัผลกระทบในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ  

TAS 32  
 

TFRS 16 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัย ์      
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ข 

 
- 

 
5,261,903 

 
- 

 
5,261,903 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ ข 5,261,903 (5,261,903) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ก 3,037,378 (77,593) - 2,959,785 
สว่นของลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ทีค่รบ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
ก 

 
53,441 

 
1,282 

 
- 

 
54,723 

      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อืน่ 

 
 
ข 

 
 
- 

 
 

5,710 

 
 
- 

 
 

5,710 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ข 5,710 (5,710) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ค, ง - - 1,370,264 1,370,264 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ง 315,334 - (200,060) 115,274 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ก 105,053 5,743 - 110,796 
  

4 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
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  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ  

TAS 32  
 

TFRS 16 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
      

หน้ีสินหมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ง 3,752,317 - (22,400) 3,729,917 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีค่รบ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  

 
ค 

 
- 

 
- 

 
140,742 

 
140,742 

      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ค - - 1,051,862 1,051,862 
      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม ก 3,444,468 (60,523) - 3,383,945 
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม ก (75,499) (10,045) - (85,544) 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ  

TAS 32  
 

TFRS 16 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ข - 4,954,086 - 4,954,086 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ ข 4,954,086 (4,954,086) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ก 2,932,367 (33,668) - 2,898,699 
สว่นของลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ทีค่รบ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
ก 

 
50,647 

 
1,282 

 
- 

 
51,929 

      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อืน่ 

 
 
ข 

 
 
- 

 
 

5,710 

 
 
- 

 
 

5,710 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ข 5,710 (5,710) - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ค, ง - - 1,139,465 1,139,465 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ง 122,868 - (9,195) 113,673 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ก 69,674 5,068 - 74,742 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ  

TAS 32  
 

TFRS 16 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ง 2,884,127 - (22,400) 2,861,727 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
ค 

 
- 

 
- 

 
126,780 

 
126,780 

      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ค - - 1,025,890 1,025,890 
      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม ก 3,072,171 (27,318) - 3,044,853 
 
หมำยเหต ุ
ก) ปรบัปรุงกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (หมำยเหตุ 4.1) 
ข) กำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหม ่(หมำยเหตุ 4.1) 
ค) กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ตำม TFRS 16 (หมำยเหตุ 4.2) 
ง) กำรโอนจดัประเภทใหมใ่นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (หมำยเหตุ 4.2) 
 
4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสมของกลุ่มกจิกำร (สว่นของบรษิทัใหญ่) และของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 
  

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 หมำยเหต ุ พนับำท พนับำท 
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม) 

  
3,444,468 

 
3,072,171  

รบัรูค้ำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ข (67,547) (33,668) 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ ข 1,282 1,282 
รบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่  5,743 5,068 
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   หลงัปรบัปรงุผลกระทบจำก TFRS 9 (ก่อนกำรปรบัปรงุ 
   ผลกระทบจำก TFRS 16) 

  
 

3,383,945 

 
 

3,044,853 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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(ก) กำรจดัประเภทของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏบิตั ิTFRS 9 เป็นครัง้แรก) กำรวดัมูลค่ำและมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และ
หนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 
(ตำม TAS 105 และ 

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำน 
ไว้เดิม 

พนับำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุ 

ใหม่ 
พนับำท 

 
 

ผลต่ำง 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,590,851 1,590,851 - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL      
   (2562: เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้) มลูคำ่ยุตธิรรม FVPL 5,261,903 5,261,903 - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 

   กำรดอ้ยคำ่ 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   หกัคำ่เผือ่ผลขำดทุน 

3,037,378 2,959,785 (77,593) 

ส่วนของลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้ทีค่รบ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 
   กำรดอ้ยคำ่ 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   หกัคำ่เผือ่ผลขำดทุน 

53,441 54,723 1,282 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้ รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 

   กำรดอ้ยคำ่ 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   หกัคำ่เผือ่ผลขำดทุน 

117,212 117,212 - 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   FVOCI (2562: เงนิลงทุนระยะยำวอื่น) 

รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 
   กำรดอ้ยคำ่ 

FVOCI 5,710 5,710 - 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 575,000 575,000 - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 3,752,317 3,729,917 (22,400) 
 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 
(ตำม TAS 105 และ 

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำน 
ไว้เดิม 

พนับำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุ 

ใหม่ 
พนับำท 

 
 

ผลต่ำง 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด รำคำทุน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 717,696 717,696 - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL      
   (2562: เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้) มลูคำ่ยุตธิรรม FVPL 4,954,086 4,954,086 - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 

   กำรดอ้ยคำ่ 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   หกัคำ่เผือ่ผลขำดทุน 

2,932,367 2,898,699 (33,668) 

ส่วนของลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้ทีค่รบ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 
   กำรดอ้ยคำ่ 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   หกัคำ่เผือ่ผลขำดทุน               

50,647 51,929 1,282 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั 

รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 
   กำรดอ้ยคำ่ 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   หกัคำ่เผือ่ผลขำดทุน 

6,021 6,021 - 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้ รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 

   กำรดอ้ยคำ่ 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   หกัคำ่เผือ่ผลขำดทุน 

114,525 114,525 - 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   FVOCI (2562: เงนิลงทุนระยะยำวอื่น) 

รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผือ่ 
   กำรดอ้ยคำ่ 

FVOCI 5,710 5,710 - 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 450,000 450,000 - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,884,127 2,861,727 (22,400) 
 
หมำยเหตุ:  FVOCI = มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

FVPL   = มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
 
(ข) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงือ่นไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลกูหนี้กำรคำ้ 
• ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 
• เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
กลุ่มกจิกำรไดป้รบัวธิใีนกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำม TFRS 9 
และไดร้บัรูผ้ลกระทบของกำรเปลีย่นวธิกีำรพจิำรณำผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
ทัง้นี้ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดนัน้ ไม่เป็นจ ำนวนเงนิทีม่ี
สำระส ำคญั 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อ 
 
กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตัิตำมวธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น
ตลอดอำยุของลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ทัง้หมด 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนั
และตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี 
ขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของ
ลกูหนี้  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดร้บัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 
เพิม่ขึน้จ ำนวน 76.31 ลำ้นบำท และ 32.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 
ทัง้นี้ ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำ
ถอืปฏบิตั ิโดยเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรพจิำรณำรบัรู้
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย
ในกำรค ำนวณ โดยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ณ วนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 วดัมลูค่ำโดยใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนของลกูหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  พ.ศ. 2563 
ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้      
- ลกูหนี้กำรคำ้ 2,563,136 153,691 111,461 261,934 3,090,222 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 9,783 12,375 32,794 222,110 277,062 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  พ.ศ. 2563 
ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้      
- ลกูหนี้กำรคำ้ 1,867,046 158,405 309,607 835,593 3,170,651 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 6,693 8,235 20,737 370,320 405,985 
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เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้น 
ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีไ่มไ่ดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นียัส ำคญั และรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้ส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นียัส ำคญั 
 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นจ ำนวนทีไ่มม่สีำระส ำคญั  
 

4.2 สญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำรส ำนักงำน คลงัสนิค้ำ 
อุปกรณ์ และรถยนต์ ทีม่อีำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำว
จะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืสว่น
เพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว อยูร่ะหว่ำงรอ้ยละ 1.81 ถงึ รอ้ยละ 3.50 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใช้ด้วยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ตำมอำยุ
สญัญำเช่ำทีเ่หลอือยู่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้ง
ช ำระและสิทธิกำรเช่ำ (แสดงรวมในสินทรพัย์ไม่มีตัวตน) ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่้องน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 

รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เคยเปิดเผยในงบกำรเงนิของปีก่อนกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั มดีงันี้ 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  575,978 512,844 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  

   ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(226,301) 
 

(182,056) 
(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (41,908) (14,460) 
(หกั): สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย 

   ตำมวธิเีสน้ตรง  (12,612) (9,892) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 897,447 846,234 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,192,604 1,152,670 
   
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 140,742 126,780 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 1,051,862 1,025,890 
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ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัเิป็นครัง้แรกกบัสญัญำเช่ำที่กลุ่มกจิกำรมอียู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้
เลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 

 

• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเชำ่

ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเชำ่ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ ทีท่ ำก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 

16 หรอืไม ่โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ 
TFRIC 4 เรือ่ง กำรประเมนิวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 

 

5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บรษิทัยอ่ย 
 

บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจใน
กำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ข) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัยอ่ย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม
เชน่เดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำมสัดส่วนที่
เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 

เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงทีเ่กดิขึน้จะ
ถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมลูค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะ
จดัประเภทใหมต่ำมสดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 

รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 

  

5 นโยบำยกำรบญัชี 
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5.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมทีำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรมของส่วนได้
เสยีในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกวำ่มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยูใ่นผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม่ 
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การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมด้วย
มูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมตำมมูลค่ำทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุดทีต่อ้งจดัท ำงบ
กำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่
น ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร (หำกเกดิขึน้หลงัจำกวนัตน้
งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำรจะตดั
รำยกำรนี้ออกเมือ่ขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
 

5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

 
ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 

 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
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ค) กลุ่มกจิกำร 

 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม   
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัช ี(ถำ้ม)ี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี(ถำ้ม)ี จะแสดงไวใ้นสว่นของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
5.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ไมเ่กนิ 90 วนั ดงันัน้ลกูหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยูใ่นรำยกำรหมนุเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณี 
ที่เป็นรำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน  
และจะวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.7(ฉ) 
 

5.6 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
รำคำทุนของสนิค้ำค ำนวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพและ
สถำนทีปั่จจุบนั 
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5.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ 
โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไข
ของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนใน  
ตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้ โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกเมือ่สทิธิ
ในกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สดุลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยน์ัน้ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำร
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้
เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
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ง) ตรำสำรหนี้ 

 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำซึ่ง

ประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำก
กำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร/ขำดทุน
จำกอตัรำแลกเปลีย่นจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูใ้นคำ่ใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำร 
 

• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) – สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงใน
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น  รำยไดด้อกเบีย้จะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็น
รำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

• มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) – กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขกำร
วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ดว้ย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิรรม 
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไมโ่อนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมีกำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรเงนิปันผลรบั เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม 
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กลุ่มกจิกำรแสดงเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์/ หน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์/ 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน / หน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure Trust)  
ทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย ซึง่มกีำรจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสทุธทิี่
ปรบัปรุงแลว้ของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำน เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ตำมค ำชีแ้จง ของสภำวชิำชพีบญัช ีณ วนัที ่
25 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เรื่อง กำรตคีวำมเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์หน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุน
ในอสงัหำรมิทรพัย์ หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และหน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนดงักล่ำวดว้ย FVPL 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำ
วชิำชพีบญัชมีำถือปฏิบตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะแสดงมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ใน
ควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ ดงันัน้ เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 5.71 ล้ำนบำท แสดงดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 จงึไมไ่ดร้บัรูร้ำยกำรก ำไร/ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว 

 
ฉ) กำรดอ้ยคำ่ 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำ
ของลูกหนี้กำรคำ้ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัยด์งักล่ำว
ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่ มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกนิก ำหนดช ำระ อัตรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นพจิำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตที่
อำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้  
 
ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกประวตัิกำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วง
ระยะเวลำ 36 เดอืนก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว ทัง้นี้ อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพือ่ใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำเกี่ยวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำคทีจ่ะมผีลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกคำ้ จงึได้ปรบัอตัรำผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีไ่ดจ้ำกประสบกำรณ์ในอดตีเพือ่ใหส้ะทอ้นถงึกำรคำดกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงจำกปัจจยัเหล่ำนี้   
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำ
วชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking 
information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ แต่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี มำประกอบ
กบัดุลยพินิจของผู้บริหำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กำรด้อยค่ำที่รบัรู้ตำมวิธี
ดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 6 และหมำยเหตุ 12 
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ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุน 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดือนหรือตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึ้นอยู่กบัว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
อยำ่งมนียัส ำคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำ  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 

กลุ่มกิจกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั) 
โดยจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บั หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่ง
กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
 

กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนบัสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 

ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบนัทึกในก ำไรหรอืขำดทุน  โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำร
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย รบัรูม้ลูคำ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่หมำยถงึมลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่
ใหไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 

เงนิลงทุนเพือ่คา้ 
 

เงนิลงทุนเพื่อคำ้วดัมลูค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้
รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
 

เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนัน้   
จะบนัทกึรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน 
รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
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5.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  

 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่คอือำคำรใหเ้ช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเชำ่
ในระยะยำวหรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูคำ่ของสนิทรพัย ์และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 

กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ 
กลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิน้ส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

หลงัจำกกำรรบัรู้เมื่อเริ่มแรก อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบนัทึกด้วยวิธีรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ  
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 

คำ่เสือ่มรำคำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพือ่ทีปั่นสว่นรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
 

5.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ตน้ทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมือ่ตน้ทุนนัน้คำดวำ่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคต 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 

ที่ดินไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 20 ปี 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 4 - 10 ปี 
เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 8 ปี 
 

กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูคำ่คงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจำก  
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมูลค่ำตำมบัญชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่นหรอืค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอื
ขำดทุน 
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5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
การซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่ดร้บัมำอยำ่งเป็นเอกเทศจะวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุน 
 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไมจ่ ำกดั จะวดัมลูคำ่ในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั จะวดัมลูค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยคำ่สะสม คำ่ตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์  
 
การซื้อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 4 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 

5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิกำร
จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยคำ่ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่
จะรบัรูเ้มื่อมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำ
ระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
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5.12 สญัญำเช่ำ  

 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคดิ  
คำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 

• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเชำ่ระยะสัน้
คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วย สญัญำเช่ำอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 

ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลด
ค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถือปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดคำ่เชำ่ 
และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วน
ของค่ำเช่ำทีล่ดลง จ ำนวน 1,012,454 บำท และ 39,695 บำท ตำมล ำดบั โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 15,820 บำท เป็น
รำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรแทนกำรปรบัปรุงมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำร
เปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ใหม่  
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สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมลีูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อซึ่งแสดงโดยใชย้อดคงคำ้งตำมสญัญำหกัรำยไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ีภำษมีลูค่ำเพิม่ทีย่งั
ไมถ่งึก ำหนดช ำระและหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่  
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนินงำน (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรู้เมื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่ำหรอืมูลค่ำปั จจุบนัสุทธิของ
จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและ
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำ
จะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมลีูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อซึ่งแสดงโดยใชย้อดคงคำ้งตำมสญัญำหกัรำยไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ีภำษมีลูค่ำเพิม่ทีย่งั
ไมถ่งึก ำหนดช ำระและหกัคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู  
 

5.13 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
• หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นัน้ เครื่องมือทำงกำรเงนินัน้  
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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ข) กำรวดัมลูคำ่ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิ  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหมด่ว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหมน่ัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชทีี่
เหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกู้ยมืรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึ้น เงนิกู้ยมืวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
คำ่ธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพือ่ใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวมค ำนวณ
ตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ  
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัตำมสัญญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืได้
ถูกยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำรอื่นและ  
สิง่ตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถงึสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมำจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำ  
ไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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5.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีกู่ม้ำโดยทัว่ไปและทีกู่้มำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอืกำร
ผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไข ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำร
น ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำร
เตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้น  
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้สว่นภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจำ้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ
ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ 
ในอนำคต 

 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรบัรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ  
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมือ่กจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำร
ตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัซึง่
ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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5.16 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
5.16.1) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำน
ไปจนถงึวนัสิน้สดุรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

5.16.2) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมขอ้บงัคบัของสญัญำ กลุ่มกจิกำรไมม่ภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำย
ช ำระเพิม่เตมิเมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
 

5.16.3) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกั
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ 
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.16.4) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 
 
กลุ่มกจิกำรใหเ้งนิหรอืทอง เป็นรำงวลัแก่พนกังำน เมือ่พนกังำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรเป็นเวลำ 5 ถงึ 40 ปี 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุน
จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมท่ีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
5.16.5) ผลประโยชน์เมือ่เลกิจำ้ง 

 
กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิกำรรบัรูต้น้ทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 
12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 
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5.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

5.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหมซ่ึง่สทุธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในสว่นของเจำ้ของ 
 

5.19 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บั
ช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยกเป็นแต่
ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้ง
ปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
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ก) กำรขำยสนิคำ้  

 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อโอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสนิค้ำ และไม่มภีำระผูกพนั  
ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบัในสนิคำ้ของลูกคำ้ กำรส่งมอบจะเกดิขึ้นเมื่อสนิค้ำไดถู้กส่งไปยงัสถำนทีท่ีก่ ำหนด 
ควำมเสีย่งของกำรลำ้สมยัและกำรสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัลูกคำ้ และเมื่อลูกคำ้ไดย้อมรบัสนิคำ้ตำมสญัญำขำยแล้วซึ่ง 
ภำระผกูพนัของกลุ่มกจิกำรสิน้สดุลงหรอืกลุ่มกจิกำรมขีอ้บ่งชีว้ำ่เกณฑใ์นกำรยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่ำพอใจ  
 
โดยปกตกิลุ่มกจิกำรจะขำยสนิคำ้โดยมโีปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้เพือ่ใหเ้งนิคนื เงนิจงูใจ และสว่นลด โดยรำยไดจ้ำก
กำรขำยนี้จะรบัรู้ตำมรำคำที่ระบุไว้ในสญัญำหกัด้วยเงนิคนื เงนิจูงใจ และส่วนลด ตำมจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ ซึ่ง
ค ำนวณโดยใชว้ธิมีลูคำ่ทีค่ำดหวงัจำกขอ้มลูในอดตี โดยกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดก้ต็่อเมือ่มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งสงูที่
จะไม่มกีำรกลบัรำยกำรอยำ่งมนียัส ำคญั หนี้สนิทีต่อ้งช ำระคนืจะถูกรบัรูส้ ำหรบัส่วนลดตำมปรมิำณทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย
ใหแ้ก่ลูกคำ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยอดขำยจนถงึสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส ำหรบัของสมนำคุณทีใ่หแ้ก่ลูกคำ้จะถูกรบัรูเ้ป็น
รำยได้ในงวดทีลู่กค้ำใชส้ทิธนิัน้ กลุ่มกจิกำรจะปันส่วนรำคำของรำยกำรเป็นหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ และรอรบัรูเ้ป็น
รำยไดเ้มือ่ลกูคำ้ใชส้ทิธหิรอืเมือ่สทิธนิัน้หมดอำยุ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรขำยสนิคำ้ไมม่อีงคป์ระกอบทำงกำรเงนิทีม่ี
นยัส ำคญั เนื่องจำกกำรขำยมรีะยะเวลำกำรช ำระเงนิภำยใน 90 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิัว่ไปในตลำด  
 
โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรจะขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำซึ่งมีสิทธิคืนสินค้ำภำยใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกิจกำรก ำหนด  
ดงันัน้ควำมรบัผดิในกำรคนืเงนิ และสทิธิในกำรรบัคนืสนิค้ำจะรบัรู้เพียงจ ำนวนที่คำดว่ำลูกค้ำจะส่งสนิค้ำคนื กลุ่ม
กิจกำรประมำณกำรโดยใช้วธิีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัจำกประสบกำรณ์และข้อมูลในอดตี กลุ่มกิจกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของขอ้สมมตฐิำนนี้และประมำณกำรจ ำนวนเงนิทีจ่ะตอ้งช ำระคนืลูกคำ้เมื่อมกีำรคนืสนิคำ้ทุกรอบระยะเวลำ
รำยงำน ภำระผกูพนัของกลุ่มกจิกำรในกำรรบัเปลีย่นสนิคำ้ภำยใตเ้งื่อนไขกำรรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมำณกำรหนี้สนิ
พรอ้มกบักำรบนัทกึสนิทรพัยส์ ำหรบัสทิธใินกำรรบัคนืสนิคำ้  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูล้กูหนี้เมื่อมกีำรส่งมอบสนิคำ้ เนื่องจำกเป็นจุดทีก่ลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัสิง่ตอบแทนโดยไม่มเีงือ่นไขอื่น
ใด เวน้แต่ก ำหนดเวลำในกำรช ำระเงนิ  

 
5.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมือ่กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

5.21 อนุพนัธ ์
 
อนุพนัธแ์ฝงและอนุพนัธท์ีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์แฝงทีก่ลุ่มกจิกำรแยกรบัรูร้ำยกำร และอนุพนัธ์ทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งจะรบัรู้เริม่แรกดว้ย
มลูคำ่ยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธข์องกลุ่มกจิกำรมจี ำนวนทีไ่มเ่ป็นสำระส ำคญั 
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5.22 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรใหก้ำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีร่บัรู้
เริม่แรก และรบัรูม้ลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกวำ่ระหวำ่ง 

 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสด 
ตำมสญัญำของหนี้สนิที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงนิสดที่จะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มกีำรค ้ำประกนัดงักล่ำว หรือกำร
ประมำณจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพือ่โอนภำระผกูพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืคำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่นๆทีไ่มไ่ดร้บัผลตอบแทน มลูค่ำยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นสว่นหนึ่ง
ของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมจี ำนวนทีไ่มเ่ป็นสำระส ำคญั 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ซึง่ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ควำมเสีย่ง
จำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำร
ควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบริหำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิกำรจงึใชอ้นุพนัธเ์พือ่ป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกจิกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งทำงกำรเงนิใน
ด้ำนต่ำงๆ ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจะเป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทอนุมตัิ เพื่อสื่อสำรและใช้เป็น
เครือ่งมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
 
6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ อนัเกีย่วเนื่องมำจำก
รำยกำรซื้อขำยสนิคำ้ ซื้อเครื่องจกัร และลูกหนี้ในสกุลเงนิต่ำงประเทศ รวมถงึกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของบรษิทัย่อย 
ในต่ำงประเทศ กลุ่มกจิกำรมแีนวทำงบรหิำรควำมเสีย่งโดยพจิำรณำกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัสถำบนักำรเงนิ  
เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วเนื่องกบัสกุลเงนิทีใ่ชว้ดัมลูคำ่ 
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ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 

 
ยโูร 

พนับำท 

 
เยน 

พนับำท 

 
ปอนด์

พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

เรียล
กมัพชูำ 
พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

 ริงกิต
มำเลเซีย 
พนับำท 

 
หยวน 

พนับำท 

ดอลลำร์
ฮ่องกง 
พนับำท 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด 

 
593,430 

 
1 

 
49 

 
- 

 
9 

 
30 

 
52 

 
119 

 
88 

 
3 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  170,799 - - - - - - - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 135,290 19,834 3,355 23 1,332 - - - - - 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 

 
ยโูร 

พนับำท 

 
เยน 

พนับำท 

 
ปอนด์

พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

เรียล
กมัพชูำ 
พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

 ริงกิต
มำเลเซีย 
พนับำท 

 
หยวน 

พนับำท 

ดอลลำร์
ฮ่องกง 
พนับำท 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด 

 
413,568 

 
1 

 
49 

 
9 

 
52 

 
88 

 
3 

 
119 

 
88 

 
3 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  142,001 - - - - - - - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 178,510 15,264 5,919 568 - - -    
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 

เวียดนำม
ดอง 

พนับำท 

 
ยโูร 

พนับำท 

 
ปอนด์

พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย 
พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

 
หยวน 

พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

 
เยน 

พนับำท 

ดอลลำร์
ฮ่องกง 
พนับำท 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด 

 
528,281 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
9 

 
88 

 
52 

 
49 

 
3 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  907,126 2,601 - - - - - - - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรที่ 
   เกีย่วขอ้งกนั 

 
21,674 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,706 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 101,704 - 19,834 23 - - - - 3,355 - 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลำร์
สหรฐั 

พนับำท 

เวียดนำม
ดอง 

พนับำท 

 
ยโูร 

พนับำท 

 
ปอนด์

พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย 
พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

 
หยวน 

พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

 
เยน 

พนับำท 

ดอลลำร์
ฮ่องกง 
พนับำท 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด 

 
306,615 

 
- 

 
1 

 
- 

 
9 

 
88 

 
52 

 
49 

 
3 

 
3 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  1,167,846 42,441 - - - - - - - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรที่ 
   เกีย่วขอ้งกนั 

 
24,231 

 
- 

 
- 

 
2,706 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 74,743 - 15,264 - 398 - - 5,919 -  
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ข) ควำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดและอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยจำกเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิใหกู้้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกันและเงนิกูย้มื
ระยะสัน้ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรมอีตัรำดอกเบี้ยคงทีห่รอือตัรำดอกเบี้ยซึ่งใกลเ้คยีง
กบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั กลุ่มกจิกำรจงึพจิำรณำว่ำควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยไม่เป็นนัยส ำคญั ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรจะ
เขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เพือ่บรหิำรควำมเสีย่งเมือ่จ ำเป็น 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไมไ่ดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ

 
ค) ควำมเสีย่งดำ้นรำคำ 

 
ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกรำคำของหลกัทรพัยข์องเงนิลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย
มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) หรอืมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) 
 
กลุ่มกจิกำรไดก้ระจำยพอร์ตกำรลงทุน เพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่งดำ้นรำคำทีเ่กดิจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุนและตรำ
สำรหนี้ ซึง่กำรกระจำยพอรต์กำรลงทุนนี้จะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกลุ่มกจิกำร 

 
6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 

ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรคำ้ เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้
แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) รวมถงึ
ควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่แก่ลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรับเงินฝำกธนำคำรและ  
สถำบนักำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิที่ได้รบักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบัสงู 
 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระ 
ในกรณีทีไ่มม่กีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำก
ฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิ
ดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี้ ผู้บริหำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องจะท ำกำร
ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

กำรขำยให้กบัลูกค้ำรำยย่อยจะช ำระด้วยกำรโอนเงนิผ่ำนบญัชธีนำคำรหรอืช ำระโดยเชค็เพื่อลดควำมเสี่ยง 
ดำ้นเครดติ กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่มกีำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำร
กระจุกตวัจำกลกูคำ้แต่ละรำย หรอืกำรกระจุกตวัในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง  
 

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัเป็นกำรลงทุนทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ กลุ่มกจิกำรมกีำรพจิำรณำ
กำรจดัอนัดบัดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อยำ่งสม ่ำเสมอวำ่มคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม ่ 
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ข) หลกัประกนั 

 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรปูแบบกำรค ้ำประกนั หรอืเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
ซึง่ใหส้ทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระไดห้ำกคูส่ญัญำผดินดัตำมเงือ่นไขของสญัญำ 

 
ค) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ทีป่ระเมนิวำ่มจี ำนวนทีม่สีำระส ำคญั คอื ลกูหนี้กำรคำ้ 
 
แมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้
TFRS 9 แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 

ลกูหนี้การคา้ 
 
กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
ทีม่ลีกัษณะรว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ  
 
บนหลกักำรดงักล่ำวคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้เป็นดงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2563 
ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้      
- ลกูหนี้กำรคำ้ 2,568,953 104,301 131,068 335,665 3,139,987 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 18,422 8,506 43,455 273,135 343,518 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ไม่เกิน 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้      
- ลกูหนี้กำรคำ้ 1,971,794 118,244 185,594 637,511 2,913,143 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 7,894 3,069 32,197 162,233 205,393 
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รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ค ำนวณตำม TAS 101 199,550 372,397 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้งวด 77,511 33,588 
   
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
   ค ำนวณตำม TFRS 9 277,061 405,985 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนใน 
   ระหว่ำงปี 97,133 52,203 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิได ้ (29,260) (19,585) 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (หมำยเหตุ 14) - (233,210) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (1,416) - 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 343,518 205,393 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรคำ้เมื่อคำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื ขอ้บ่งชีท้ีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื เช่น กำร
ไม่ยอมปฏบิตัติำมแผนกำรช ำระหนี้หรอืทยอยช ำระหนี้ ไม่มกีำรช ำระเงนิตำมสญัญำหรอืไม่สำมำรถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลำ
มำกกวำ่ 120 วนั 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้จะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสุทธใินก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรไดร้บั
ช ำระหนี้คนืจำกจ ำนวนทีไ่ดต้ดัจ ำหน่ำยไปจะถูกบนัทกึกลบัรำยกำรในรำยกำรเดยีวกนักบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนไป 
 
นโยบายการบญัชสี าหรบัการพจิารณาคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 
 
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำรบัรูค้่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้กำรคำ้เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่ำมผีลขำดทุนทีเ่กดิขึน้ 
เช่น กำรทีไ่ม่สำมำรถเรยีกใหช้ ำระหนี้ได ้โดยทีไ่ม่ไดม้กีำรพจิำรณำถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ หรอืมกีำร
คำ้งช ำระไม่เกนิ 25 เดอืน เป็นตน้ ดงันัน้จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้และผลขำดทุนจำกหนี้สงสยัจะสูญจงึ
ไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
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6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด
อย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนที่สำมำรถเบิกใช้ได้จำกวงเงนิด้ำนสนิเชื่อที่เพยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนั  
เมื่อถึงก ำหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกิจกำรมเีงนิสดและเงนิฝำกธนำคำรที่สำมำรถเบกิใช้ได้ทนัทจี ำนวน 
2,420 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: 1,591 ลำ้นบำท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร จำกลกัษณะของ
กำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำรซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิ
ของกลุ่มกจิกำรไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บริหำรได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพิจำรณำจำก ก) เงินส ำรอง
หมุนเวียน (จำกวงเงินสินเชื่อที่ย ังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือจำกนี้   
กลุ่มกิจกำรยงัได้ท ำกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัย์ที่มสีภำพคล่องสูงและ
อตัรำส่วนสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 

ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 95,000 135,000 75,000 105,000 
วงเงนิกูย้มื 4,781,837 5,176,837 4,350,000 4,870,000 
 4,876,837 5,311,837 4,425,000 4,975,000 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงดว้ย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ำยที่ไม่ได้มกีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ  
12 เดอืนจะเท่ำกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไมม่นียัส ำคญั  
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 งบกำรเงินรวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 
มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มูลค่าตามบญัชี 
หน้ีสิน 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 200,000 - - 200,000 200,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่* 2,518,737 - - 2,518,737 2,518,737 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 181,188 562,749 508,664 1,252,601 1,097,519 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 2,899,925 562,749 508,664 3,971,338 3,816,256 

 
 งบกำรเงินรวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 
มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มูลค่าตามบญัชี 
หน้ีสิน 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 575,000 - - 575,000 575,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่* 3,385,270 - - 3,385,270 3,385,270 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 3,960,270 - - 3,960,270 3,960,270 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 
มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 200,000 - - 200,000 200,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่* 1,968,123 - - 1,968,123 1,968,123 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 164,523 539,192 507,943 1,211,658 1,058,725 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 2,332,646 539,192 507,943 3,379,781 3,226,848 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 
มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 450,000 - - 450,000 450,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่* 2,608,536 - - 2,608,536 2,608,536 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 3,058,536 - - 3,058,536 3,058,536 

 *ไมร่วมรำยกำรทีไ่มใ่ชห่นี้สนิทำงกำรเงนิ 
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6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
6.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 
• รกัษำไวซ้ึง่กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่

ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 

 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 
เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำ เสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิ
ต่อทุน ซึง่ค ำนวณจำกหนี้สนิหำรส่วนของเจำ้ของ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ำกบั 0.45:1 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 0.48:1) 
และบรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ำกบั 0.35:1 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 0.36:1) 

 
กำรคงไว้ซ่ึงอตัรำส่วนตำมสญัญำเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่มเ่กนิ 1:1.5 
 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน  
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7 มูลค่ำยติุธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

เงนิลงทนุในตรำสำรหนี้และตรำสำรทนุ 236,313 220,711 3,987,699 5,041,192 - - 4,224,012 5,261,903 
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทนุในตรำสำรทนุ - - - - 5,710 - 5,710 - 
รวมสินทรพัย ์ 236,313 220,711 3,987,699 5,041,192 5,710 - 4,229,722 5,261,903 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

เงนิลงทนุในตรำสำรหนี้และตรำสำรทนุ 234,169 218,211 3,720,248 4,735,875 - - 3,954,417 4,954,086 
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทนุในตรำสำรทนุ - - - - 5,710 - 5,710 - 
รวมสินทรพัย ์ 234,169 218,211 3,720,248 4,735,875 5,710 - 3,960,127 4,954,086 
 

ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งงวด 
 

มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระดบั 1 อำ้งองิจำกรำคำเสนอซือ้ล่ำสดุจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระดบัที ่2 อำ้งองิมลูคำ่สุทธทิำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทับรหิำรจดักำร 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบัที ่3 มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ
ซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด โดยผูบ้รหิำรใชว้ธิปีระมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด 
 

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) อำจส่งผลต่อควำมผนัผวนต่อรำคำของหลกัทรพัย์ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูภ่ำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่กลุ่มกจิกำรมแีผนกำรจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะพจิำรณำ
จำกสถำนกำรณ์และประเมนิผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำร รวมทัง้กำรจดักำรอยำ่งมปีระสทิธผิลเพือ่ลดผลกระทบดงักล่ำว 
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8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) กำรก ำหนดรำคำของรำยกำรสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ 

 
กำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ในระหว่ำงปีลูกคำ้มสีทิธทิีจ่ะส่งคนืสนิคำ้ภำยใตเ้งื่อนไขทีก่ลุ่มกจิกำรก ำหนด ทัง้นี้ผูบ้รหิำรมัน่ใจว่ำ
อตัรำกำรคนืสนิคำ้มกีำรประเมนิไวอ้ยำ่งเหมำะสม จงึคำดวำ่จะไมม่กีำรกลบัรำยกำรจำกกำรรบัรูร้ำยไดใ้นอนำคต 
 

ข) กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ไดใ้หส้ทิธใินกำรไดร้บัของสมนำคุณแก่ลกูคำ้ ทองหรอืโปรแกรมท่องเทีย่วทีใ่หแ้ก่ลกูคำ้นัน้ถอืเป็น
ภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจงึถูกปันส่วนไปยงัสนิคำ้ทีข่ำยและทองหรอืโปรแกรมท่องเทีย่ว  
ทีใ่หต้ำมรำคำขำยแบบเอกเทศ ผูบ้รหิำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำมูลค่ำของ
ทองหรอืโปรแกรมท่องเทีย่ว และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำในกำรไดร้บัสทิธนิัน้ของลกูคำ้ 
 

ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 21 
 

ง) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใช้
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเชำ่หรอืไมใ่ชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเชำ่เพือ่ก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุ
สญัญำเชำ่กต็่อเมือ่สญัญำเชำ่นัน้มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเชำ่จะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีส่ดุคอืระยะสญัญำเชำ่ในอดตี คำ่ใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ 
 
สทิธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกิจกำร
พจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนอยำ่งมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สทิธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สทิธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดลอ้ม
ทีม่นียัส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเชำ่และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
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จ) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ดงันี้ 
 

• ใช้ข้อมูลกำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับกำร
เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ชำ่หำกเป็นไปได ้

• ปรบัปรุงสญัญำเชำ่โดยเฉพำะเจำะจง เชน่ อำยุสญัญำเชำ่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

ฉ) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ และพิจำรณำเลือกปัจจยัที่ส่งผล  
ต่อกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำบนพื้นฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกดิขึ้น รวมทัง้กำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ช) กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืถูกประมำณโดยผูบ้รหิำร โดยอำ้งองิจำก
ขอ้มลูแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตของบรษิทัยอ่ย และอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม 
 

ซ) คดีควำม 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่ำเสยีหำย ซึ่งฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิผลของ  
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ว่ำจะไม่มคีวำมเสยีหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนัทกึประมำณกำรหนี้สนิดงักล่ำว ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  
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9 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 
ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดร้บัและ
สอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทัง้นี้  
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทั คอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในสว่นงำนด ำเนินงำนเดยีว คอื กำรผลติและจ ำหน่ำยสแีละเคมภีณัฑ ์และด ำเนินธุรกจิทัง้ในประเทศไทยและ
ภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้บรษิทัประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน ซึง่
วดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรวดัก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสนิทรพัยร์วม ในงบกำรเงนิ ดงันัน้ รำยได ้ก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิ จงึถอืเป็นกำรรำยงำนตำมสว่นงำนด ำเนินงำนแลว้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก (ก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตัง้ของลกูค้ำ)   
 ประเทศไทย 14,050,422 14,650,607 
 ต่ำงประเทศ 2,245,575 2,327,689 
รวม 16,295,997 16,978,296 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงินและ  
   สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดักำรบญัชี) 

  

 ประเทศไทย 2,534,038 1,466,370 
 ต่ำงประเทศ 1,637,988 1,632,402 
รวม 4,171,886 3,098,772 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 180,799 168,561 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 147,092 105,053 
 4,499,777 3,372,386 
 
ในปีพ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไมม่รีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดทีม่มีลูคำ่เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกจิกำร 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมดของกลุ่มกจิกำรรบัรูเ้มือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 
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10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอื 6,585 4,330 1,256 1,237 
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ 2,413,193 1,586,521 1,691,055 716,459 
รวม 2,419,778 1,590,851 1,692,311 717,696 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ระหวำ่งรอ้ยละ 0.02 ถงึ 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : 0.02 ถงึ 3.25 ต่อปี) 
 

11 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย วดัมลูคำ่ดว้ยวธิมีลูคำ่ยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น และวดัมูลค่ำดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน และหนี้สนิทำงกำรเงนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 
11.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย (พ.ศ. 2562: รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำยตำม TAS 105) 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยนอกจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดและลูกหนี้กำรคำ้ 
ประกอบไปดว้ยเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ ซึง่มรีำคำตำมบญัชดีงัต่อไปนี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 หมุนเวียน 

พนับำท 
ไม่หมุนเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
หมุนเวียน 
พนับำท 

ไม่หมุนเวียน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       
ลกูหนี้อื่น 18,783 - 18,783 17,389 - 17,389 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 55,098 129,628 184,726 60,851 118,769 179,620 
 73,881 129,628 203,509 78,240 118,769 197,009 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุน 

ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
(พ.ศ. 2562:  
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่)  

 
 
 

(3,388) 

 
 
 

(1,419) 

 
 
 

(4,807) 

 
 
 

(7,410) 

 
 
 

(1,558) 

 
 
 

(8,968) 
รวม 70,493 128,209 198,702 70,830 117,211 188,041 

 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 หมุนเวียน 

พนับำท 
ไม่หมุนเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
หมุนเวียน 
พนับำท 

ไม่หมุนเวียน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       
ลกูหนื้อื่น 14,488 - 14,488 12,789 - 12,789 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 53,091 126,118 179,209 58,023 115,283 173,306 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
24,380 

 
- 

 
24,380 

 
28,440 

 
- 

 
28,440 

 91,959 126,118 218,077 99,252 115,283 214,535 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุน 

ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
(พ.ศ. 2562:  
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่)  

 
 
 

(24,295) 

 
 
 

(740) 

 
 
 

(25,035) 

 
 
 

(29,797) 

 
 
 

(759) 

 
 
 

(30,556) 
รวม 67,664 125,378 193,042 69,455 114,524 183,979 

 
11.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 

 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL (พ.ศ. 2562: มูลค่ำยติุธรรมตำม TAS 105) 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ตรำสำรหนี้ 3,936,568 4,992,814 3,669,117 4,687,497 
ตรำสำรทุนของบรษิทัจดทะเบยีน 287,444 269,089 285,300 266,589 
 4,224,012 5,261,903 3,954,417 4,954,086 
 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไร(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยุตธิรรมของ 
   เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ 
   ดว้ย FVPL 

 
 

(15,837) 

 
 

9,486 

 
 

(14,553) 

 
 

8,986 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยุตธิรรมของ 
   เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ 
   ดว้ย FVPL 

 
 

(94,600) 

 
 

38,507 

 
 

(91,904) 

 
 

35,898 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุ 
   ในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ 

 
75,193 

 
41,984 

 
68,743 

 
40,134 

 (35,244) 89,977 (37,714) 85,018 
 
11.3 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI (พ.ศ. 2562: รำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ตำม TAS 105) 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

มูลค่ำยติุธรรม 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
รำคำทุน 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
มูลค่ำยติุธรรม 

พนับำท 

พ.ศ. 2562 
รำคำทุน 
พนับำท 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน      
   ทีไ่มอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด  5,710 5,710 5,710 5,710 
รวม 5,710 5,710 5,710 5,710 

 
ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
กลุ่มกจิกำรไมม่รีำยกำรก ำไร(ขำดทุน)ทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระหวำ่งปี 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 30 ค) 177,218 200,774 1,030,032 1,061,005 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 2,619,251 2,689,898 1,677,718 1,737,249 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ 2,796,469 2,890,672 2,707,750 2,798,254 
     
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 30 ค) 5,734 4,831 9,660 9,067 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 13,049 12,558 4,828 3,722 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 30 ค) 1,722 12,345 4,323 54,786 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 40,328 44,118 34,825 39,341 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 28,834 68,059 12,285 26,963 
อื่นๆ 26,460 4,795 327 234 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 116,127 146,706 66,248 134,113 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 2,912,596 3,037,378 2,773,998 2,932,367 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของลกูหนี้กำรคำ้  
 
เนื่องจำกลกัษณะของลกูหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคำ่ยตุธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี
 
กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัคำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 6.1.2 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 117,427 136,886 362,996 238,512 
3 - 6 เดอืน 2,897 18,146 95,527 86,835 
6 - 12 เดอืน 32,430 33,703 114,935 278,602 
มำกกวำ่ 12 เดอืน 36,359 27,355 519,748 748,730 
รวม 189,113 216,090 1,093,206 1,352,679 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     
(พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตำม TAS101) (11,895) (15,316) (63,174) (291,674) 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สทุธ ิ 177,218 200,774 1,030,032 1,061,005 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,451,526 2,426,250 1,608,798 1,628,534 
3 - 6 เดอืน 101,404 135,545 22,717 71,570 
6 - 12 เดอืน 98,638 77,758 70,659 31,004 
มำกกวำ่ 12 เดอืน 299,306 234,579 117,763 86,864 
รวม 2,950,874 2,874,132 1,819,937 1,817,972 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     
(พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตำม TAS101) (331,623) (184,234) (142,219) (80,723) 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น, สทุธ ิ 2,619,251 2,689,898 1,677,718 1,737,249 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 2,796,469 2,890,672 2,707,750 2,798,254 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรแสดงข้อมูลอำยุของลูกหนี้กำรค้ำโดยนับอำยุหนี้จำกวนัที่แสดงในเอกสำรกำรขำย  
ทัง้นี้ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดถู้กปรบัปรุง เพือ่ใหข้อ้มลูสำมำรถเปรยีบเทยีบกนักบังวดปัจจุบนัได ้
 
ในระหว่ำงปี บรษิทักลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้กบัลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 233.21 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกกำรแปลงหนี้เป็นทุนของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั (หมำยเหตุ 14) 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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13 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
วตัถุดบิ 944,078 863,332 643,096 610,486 
งำนระหวำ่งท ำ 153,451 191,756 136,396 176,850 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 948,815 1,117,838 494,085 699,207 
ภำชนะบรรจุและหบีห่อ 86,625 73,426 34,403 31,460 
อะไหลแ่ละวสัดุโรงงำน 40,363 33,732 34,702 33,732 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 58,534 39,399 38,128 32,260 
 2,231,866 2,319,483 1,380,810 1,583,995 
หกั คำ่เผือ่ส ำหรบัมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั (68,877) (107,408) (34,424) (62,250) 
รวม 2,162,989 2,212,075 1,346,386 1,521,745 
 
ต้นทุนขำยที่รบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 8,680.02 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: 9,210.08 ล้ำนบำท) และ 
10,286.87 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: 11,026.14 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมตำมล ำดบั 
 
รำยกำรเปลีย่นแปลงของบญัชคีำ่เผือ่ส ำหรบัมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บั สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 107,408 71,124 62,250 52,623 
บวก เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี 25,856 59,046 17,483 20,901 
หกั โอนกลบัระหวำ่งปี (63,613) (21,806) (45,309) (11,274) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (774) (956) - - 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 68,877 107,408 34,424 62,250 
 
กลุ่มกจิกำรไดข้ำยสนิค้ำคงเหลอืทีเ่คยปรบัลดมูลค่ำในรำคำทุนเดมิ ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรจงึกลบัรำยกำรค่ำเผื่อสนิค้ำคงเหลอืทีเ่คยรบัรู้ 
ในปีปัจจุบนั 
 
 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ยซึง่รวมอยูใ่นงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง ซึง่สดัส่วนของ
สว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูเ่ท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่ือโดยกลุ่มกจิกำร 
 

ช่ือ 

สถำนท่ีหลกัในกำร
ประกอบธรุกิจ/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยบริษทั 

และกลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 
เงินลงทุนตำมวิธี 

รำคำทุน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 

         
บริษทัย่อย         
บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั ไทย ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ ์ 100 100 - - 300,000 300,000 
บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั ไทย จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 100 100 - - 374,998 374,998 
บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ์ 

   แก่บรษิทัในกลุ่มกจิกำร 
 

100 
 

100 
 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ (หยุดด ำเนินกำร ในปีพ.ศ. 2563) 100 100 - - 5,000 5,000 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศเวยีดนำม) จ ำกดั เวยีดนำม ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ์ 100 100 - - 876,383 876,383 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติง้ จ ำกดั มำเลเซยี น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ์ 100 100 - - 57,592 57,592 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์โปรดกัส ์จ ำกดั มำเลเซยี ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ์ 100 100 - - 218,582 218,582 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั อนิโดนีเซยี น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอื่นๆ  99.95 75 0.05 25 533,842 78,621 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติง้ (ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั อนิโดนีเซยี ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 99.49 99.49 0.51 0.51 865,268 865,268 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศลำว) จ ำกดั ลำว ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 100 100 - - 80,302 80,302 
บรษิทั ทโีอเอ สกมิโค๊ท (ประเทศกมัพชูำ) จ ำกดั กมัพชูำ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบบำงเพือ่ปรบัผวิใหเ้รยีบ 65 65 35 35 234 234 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศกมัพชูำ) จ ำกดั กมัพชูำ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 100 100 - - 349 349 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติง้ (ประเทศกมัพชูำ) จ ำกดั กมัพชูำ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 100 100 - - 470,724 470,724 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศเมยีนมำร)์ จ ำกดั เมยีนมำร ์ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 65 65 35 35 26,473 26,473 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติง้ (ประเทศเมยีนมำร)์ จ ำกดั เมยีนมำร ์ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 99.29 99 0.71 1 558,753 405,053 
หกั: ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน       (777,941) (544,731) 
รวม       3,595,559 3,219,848 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 8.70 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัยอ่ยไมม่สีำระส ำคญั 
 

รำยกำรเคลือ่นไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงัตอ่ไปนี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 3,219,848 
กำรลงทุนเพิม่ 608,921 
กำรดอ้ยคำ่ (233,210) 
รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สทุธิ 3,595,559 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศอินโดนีเซีย) จ ำกดั 
 

ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั ทีถ่อืโดยสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคุมจ ำนวน 84,150 หุน้ ทีมู่ลค่ำหุน้ละ 10 เหรยีญสหรฐัฯ เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 26.96 ล้ำนบำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของ
บรษิทัในบรษิทัย่อยดงักล่ำวเพิม่ขึน้จำกร้อยละ 75.00 เป็นรอ้ยละ 99.75 กลุ่มกจิกำรไดป้รบัปรุงมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนของเจำ้ของ 
และส่วนได้เสียที่ไม่อ ำนำจควบคุมเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนกำรถือหุ้นและรับรู้ขำดทุนจ ำนวน 96.27 ล้ำนบำท  
เป็น “กำรเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ย” ในสว่นของเจำ้ของ 
 

ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัด ำเนินกำรเพิม่ทุนโดยกำรแปลงหนี้เป็นทุนในบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั 
โดยเจำ้หนี้กำรคำ้จ ำนวน 13.60 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมำณ 428.26 ล้ำนบำท ทีค่ำ้งช ำระแก่บรษิทัไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 1,360,000 หุน้ มลูคำ่แปลงสภำพหุน้ละ 10 เหรยีญสหรฐัฯ เป็นผลใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทัในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวเพิม่ขึน้
จำกรอ้ยละ 99.75 เป็นรอ้ยละ 99.95 กลุ่มกจิกำรไดป้รบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนของเจำ้ของ และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
เพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงในสดัส่วนกำรถือหุ้นและรบัรู้ขำดทุนจ ำนวน 13.52 ล้ำนบำท เป็น “กำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีของ 
บรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย” ในส่วนของเจำ้ของ ภำยหลงักำรเพิม่ทุนโดยกำรแปลงหนี้เป็นทุน บรษิทัรบัรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงนิ
ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งนี้จ ำนวน 233.21 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเท่ำกับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำที่เคยบันทึกส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ 
ทีน่ ำมำแปลงเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

บริษทั ทีโอเอ โคท๊ต้ิง (ประเทศเมียนมำร)์ จ ำกดั 
 

ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติง้ (ประเทศเมยีนมำร)์ จ ำกดั เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ หรอื
ประมำณ 153.70 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 5 ลำ้นหุน้ บรษิทัลงทุนในหุน้สำมญัออกใหม่ทัง้หมดท ำใหส้ดัส่วนกำร
ลงทุนของบรษิทัในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 99.00 เป็นรอ้ยละ 99.29 กลุ่มกจิกำรไดป้รบัปรุงมลูคำ่ตำมบญัชขีองส่วนของ
เจ้ำของ และส่วนได้เสยีที่ไม่อ ำนำจควบคุมเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงในสดัส่วนกำรถือหุ้นและรบัรู้ก ำไรจ ำนวน 0.41 ล้ำนบำท  
เป็น“กำรเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ย” ในสว่นของเจำ้ของ 
 

บริษทั อิมเมจิกำ จ ำกดั 
 

เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั มมีตอินุมตัใิหเ้ลกิกจิกำรและ
แต่งตัง้ผูช้ ำระบญัช ี 
 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  
 
 งบกำรเงินรวม 
 

 
ท่ีดิน 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัร

และอปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และ            

อปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ำง  

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 190,290 7,286 1,303,379 2,987,060 328,615 203,594 666,327 5,686,551 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,651) (700,047) (2,277,167) (263,641) (148,871) - (3,391,377) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 190,290 5,635 603,332 709,893 64,974 54,723 666,327 2,295,174 
         

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 190,290 5,635 603,332 709,893 64,974 54,723 666,327 2,295,174 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น   -       -     (14,703)  (8,177)  (329)  (224)  (8,381)  (31,814)  
กำรซือ้เพิม่ขึน้  - - 189,065 36,612 9,622 12,574 564,486 812,359 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - - 388,014 192,594 30,154 1,526 (612,288) - 
กำรโอนจำกสนิคำ้คงเหลอื สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน         
   และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - - 12,730 15,012 - 6,586 34,328 
กำรจ ำหน่ำยไป  -     -    (6)  (4,532)  (414)  (20)  (324)  (5,296)  
คำ่เสือ่มรำคำ - (364)  (67,743)  (237,249)  (27,553)  (15,242)   -    (348,151)  
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 190,290 5,271 1,097,959 701,871 91,466 53,337 616,406 2,756,600 
         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 190,290 7,286 1,857,207 3,160,158 357,326 204,258 616,406 6,392,931 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (2,015) (759,248) (2,458,287) (265,860) (150,921) -  (3,636,331) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 190,290 5,271 1,097,959 701,871 91,466 53,337 616,406 2,756,600 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 

 
ท่ีดิน 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัร

และอปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และ            

อปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ำง  

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 190,290 5,271 1,097,959 701,871 91,466 53,337 616,406 2,756,600 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (6,147) - (16,311) (8,681) (697) (63) 43,630 11,731 
กำรซือ้เพิม่ขึน้  - - 1,704 32,325 19,583 13,310 208,661 275,583 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - - 554,206 236,705 12,545 (4,088) (799,368) - 
กำรโอนจำกสนิคำ้คงเหลอื สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน          
   และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - - 13,143 4,270 - 6,110 23,523 
กำรจ ำหน่ำยไป - - (14) (211) (106) (2) (1,057) (1,390) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (364) (98,773) (228,029) (33,764) (14,065) - (374,995) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 184,143 4,907 1,538,771 747,123 93,297 48,429 74,382 2,691,052 
         
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 184,143 7,286 2,387,932 3,374,518 369,568 163,470 74,382 6,561,299 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (2,379) (849,161) (2,627,395) (276,271) (115,041) - (3,870,247) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 184,143 4,907 1,538,771 747,123 93,297 48,429 74,382 2,691,052 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัร

และอปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และ            

อปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ำง  

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 7,286 1,015,618 2,238,869 285,159 173,142 200,670 3,920,744 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (1,651) (592,952) (1,709,674) (229,688) (124,964) - (2,658,929) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 5,635 422,666 529,195 55,471 48,178 200,670 1,261,815 
        
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,635 422,666 529,195 55,471 48,178 200,670 1,261,815 
กำรซือ้เพิม่ขึน้  - - 8,039 3,766 11,993 146,383 170,181 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 88,480 54,516 18,560 1,526 (163,082) - 
กำรโอนจำกสนิคำ้คงเหลอืและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 5,352 15,012 - (8,702) 11,662 
กำรจ ำหน่ำยไป - (6) (388) (21) (21) - (436) 
คำ่เสือ่มรำคำ (364) (42,275) (165,689) (22,717) (13,562) - (244,607) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 5,271 468,865 431,025 70,071 48,114 175,269 1,198,615 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 7,286 1,101,335 2,281,535 299,685 175,360 175,269 4,040,470 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (2,015) (632,470) (1,850,510) (229,614) (127,246) - (2,841,855) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 5,271 468,865 431,025 70,071 48,114 175,269 1,198,615 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัร

และอปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และ            

อปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ำง  

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,271 468,865 431,025 70,071 48,114 175,269 1,198,615 
กำรซือ้เพิม่ขึน้  - 54 7,593 7,524 12,803 139,761 167,735 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 203,252 51,336 8,671 (4,088) (259,171) - 
กำรโอนจำกสนิคำ้คงเหลอืและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 3,621 4,270 - (612) 7,279 
กำรจ ำหน่ำยไป - (14) (210) (6) (1) (960) (1,191) 
คำ่เสือ่มรำคำ (365) (45,819) (133,486) (25,939) (12,571) - (218,180) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 4,906 626,338 359,879 64,591 44,257 54,287 1,154,258 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 7,286 1,299,147 2,289,074 303,098 135,538 54,287 4,088,430 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (2,380) (672,809) (1,929,195) (238,507) (91,281) - (2,934,172) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 4,906 626,338 359,879 64,591 44,257 54,287 1,154,258 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำทีด่นิ อำคำร และเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ย จ ำนวน 94 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 98 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 19) 
 
 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ทีด่นิ 379,661 187,901 
อสงัหำรมิทรพัย ์ 772,325 757,862 
ยำนพำหนะ 106,245 83,903 
   
รวม 1,258,231 1,029,666 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้   
ทีด่นิ 31,780 27,134 
อสงัหำรมิทรพัย ์ 101,809 91,309 
ยำนพำหนะ 35,175 28,129 
รวม 168,764 146,572 
   
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 56,290 42,153 
   
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ 237,216 194,863 
   
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 43,625 19,899 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 14,632 12,897 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร ์

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตัง้ สิทธิกำรเช่ำ 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 186,344 73,917 239,629 499,890 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (148,521) - (22,254) (170,775) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 37,823 73,917 217,375 329,115 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 37,823 73,917 217,375 329,115 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (90) - (12,367) (12,457) 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 1,064 23,302 - 24,366 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 10,202 (10,202) - - 
กำรโอนออกไปยงัอุปกรณ์ - (6,310) - (6,310) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (14,432) - (4,948) (19,380) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 34,567 80,707 200,060 315,334 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน  197,128   80,707   225,611   503,446  
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (162,561)   -    (25,551)  (188,112)  
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  34,567   80,707   200,060   315,334  
     

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 34,567 80,707 200,060 315,334 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) 

 
- 

 
- 

 
(200,060) 

 
(200,060) 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (20) - - (20) 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 192 98,074 - 98,266 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 2,363 (2,363) - - 
กำรโอนออกไปยงัอุปกรณ์ - (3,657) - (3,657) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (12,913) - - (12,913) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 24,189 172,761 - 196,950 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 199,234 172,761 - 371,995 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (175,045) - - (175,045) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 24,189 172,761 - 196,950 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร ์

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตัง้ สิทธิกำรเช่ำ 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 181,470 73,917 10,548 265,935 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (145,648) - (947) (146,595) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 35,822 73,917 9,601 119,340 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 35,822 73,917 9,601 119,340 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 650 23,302 - 23,952 
โอนเขำ้ (ออก) 10,202 (10,202) - - 
โอนออกไปยงัอุปกรณ์ - (6,310) - (6,310) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (13,708) - (406) (14,114) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 32,966 80,707 9,195 122,868 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 192,052 80,707 10,548 283,307 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (159,086) - (1,353) (160,439) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 32,966 80,707 9,195 122,868 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 32,966 80,707 9,195 122,868 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) 

 
- 

 
- 

 
(9,195) 

 
(9,195) 

กำรซือ้เพิม่ขึน้ 175 98,074 - 98,249 
โอนเขำ้ (ออก) 2,363 (2,363) - - 
โอนออกไปยงัอุปกรณ์  (3,657)  (3,657) 
กำรตดัจ ำหน่ำย (12,189) - - (12,189) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 23,315 172,761 - 196,076 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 194,231 172,761 - 366,992 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (170,916) - - (170,916) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 23,315 172,761 - 196,076 
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คำ่ตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ตน้ทุนขำย 2,186 1,958 2,175 607 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 1,814 3,042 1,455 2,674 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 8,913 14,380 8,558 10,833 
 

18 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช้

ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 38,240 23,234 34,859 21,083 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช้

ประโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 346,672 119,017 311,031 85,789 
 384,912 142,251 345,890 106,872 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ

ภำยใน 12 เดอืน 36,680 6,138 33,403 6,138 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิ

กวำ่ 12 เดอืน 201,140 31,060 201,832 31,060 
 237,820 37,198 235,235 37,198 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 147,092 105,053 110,655 69,674 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ค่ำเผือ่ผล 

ขำดทุนลูกหน้ี 
กำรค้ำ 

ภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงำน 

 
หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 
 

อ่ืนๆ 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 22,560 62,362 - 32,035 116,957 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 6,311 13,027 - 6,581 25,919 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (214) - - (214) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 420 - (831) (411) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 28,871 75,595 - 37,785 142,251 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 28,871 75,595 - 37,785 142,251 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) 

 
5,743 

 
- 

 
232,321 

 
- 

 
238,064 

เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 6,600 2,939 (17,954) 10,455 2,040 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 2,521 - - 2,521 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 33 - 3 36 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 41,214 81,088 214,367 48,243 384,912 
 

  งบกำรเงินรวม 
  สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 
พนับำท 

 
ค่ำเส่ือมรำคำ 

พนับำท 

 
รวม 

พนับำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  - 41,684 41,684 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  - (4,486) (4,486) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  - 37,198 37,198 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  - 37,198 37,198 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) 

  
227,841 

 
- 

 
227,841 

เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  (21,081) (6,138) (27,219) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  206,760 31,060 237,820 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ค่ำเผือ่ 

ผลขำดทุน 
ลกูหน้ีกำรค้ำ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน 

 
หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ อ่ืนๆ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 14,955 52,436 - 19,204 86,595 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 1,190 15,261 - 3,826 20,277 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 16,145 67,697 - 23,030 106,872 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 16,145 67,697 - 23,030 106,872 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) 
 

5,068 
 
- 

 
230,534 

 
- 235,602 

เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 7,231 1,914 (18,789) 10,398 754 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 2,662 - - 2,662 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 28,444 72,273 211,745 33,428 345,890 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ ค่ำเส่ือมรำคำ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 41,684 41,684 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน - (4,484) (4,484) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 37,198 37,198 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 37,198 37,198 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) 

 
226,054 

 
- 

 
226,054 

เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (21,879) (6,138) (28,017) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 204,175 31,060 235,235 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้มเ่กนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะ
มกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษีเงนิไดจ้ ำนวน 111.55 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 : 98.38 ลำ้นบำท) (ทีเ่กดิจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 436.09 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 400.89 ลำ้นบำท)) ทีส่ำมำรถยกไป
เพือ่หกักลบกบัก ำไรทำงภำษใีนอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงนิ 436.09 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 400.89 ลำ้นบำท) จะหมดอำยุ
ใน พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2570 ตำมล ำดบั 
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19 เงินกู้ยืม 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 200,000 575,000 200,000 450,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 151,977 - 136,325 - 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 351,977 575,000 336,325 450,000 
     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 945,542 - 922,400 - 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 945,542 - 922,400 - 
     

เงินกู้ยืมรวม 1,297,519 575,000 1,258,725 450,000 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ในรูปของตัว๋สญัญำใชเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ระหว่ำง
รอ้ยละ 1.10 ต่อปีถงึรอ้ยละ 1.30 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.63 ถงึ 1.90 ต่อปี) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัย่อยมดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ 2.24 ต่อปี ค ้ำประกนั
โดยกำรจ ำนองที่ดิน อำคำร  และเครื่องจักรและอุปกรณ์บำงส่วนของบริษัทย่อย (หมำยเหตุข้อ 15) เงินกู้ครบก ำหนดช ำระ 
ใน พ.ศ. 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็น

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
    

ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 181,188 - 164,523 - 
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 562,749 - 539,192 - 
หลงัจำก 5 ปี 508,664 - 507,943 - 
     

หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของ    
    สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ 

 
(155,082) 

 
- 

 
(152,933) 

 
- 

มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 1,097,519 - 1,058,725 - 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ     
 - สว่นทีห่มนุเวยีน 151,977 - 136,325 - 
 - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 945,542 - 922,400 - 
     

มูลค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 151,977 - 136,325 - 
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 481,630 - 459,202 - 
หลงัจำก 5 ปี 463,912 - 463,198 - 
 1,097,519 - 1,058,725 - 
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 1,848,714 2,388,505 1,492,183 1,960,851 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  (หมำยเหตุ 30 ค) 

 
172,911 

 
221,841 

 
168,498 220,348 

เจำ้หนี้อื่น – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  (หมำยเหตุ 30 ค) 

 
5,890 

 
20,957 

 
4,562 

 
19,706 

เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 158,391 344,661 128,039 201,234 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  (หมำยเหตุ 30 ค) 

 
500 

 
23,281 

 
215 

 
21,327 

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 788,846 753,072 418,183 460,661 
รวม 2,975,252 3,752,317 2,211,680 2,884,127 
 

21  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 429,371 402,201 373,149 349,459 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 8,196 7,744 6,848 7,660 
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 437,567 409,945 379,997 357,119 
     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำน: 
    

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 39,916 125,152 31,246 103,953 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 1,167 1,084 925 869 
ก ำไรหรอืขำดทุน 41,083 126,236 32,171 104,822 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่ 13,651 (1,261) 13,308 - 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ซึง่ประกอบดว้ยผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นทีก่ ำหนดไว้
ระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 409,945 314,476 357,119 262,179 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 34,638 30,933 26,973 22,419 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 85,561 - 74,415 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 6,445 9,742 5,197 7,988 
 451,028 440,712 389,289 367,001 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
ผลก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ (23,376) - (21,131) - 
(ผลก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำร 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 35,171 (586) 32,900 - 
(ผลก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 1,856 (675) 1,539 - 
 13,651 (1,261) 13,308 - 
     
โอนพนกังำนจำกบรษิทัยอ่ย - - - 18,636 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (207) (262) - - 
กำรจ่ำยช ำระเงนิจำกโครงกำร:     
   กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (26,905) (29,244) (22,600) (28,518) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 437,567 409,945 379,997 357,119 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ โดยจะมผีลบงัคบัใช้
เมื่อพน้ก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ
และมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดท้ำย 
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนบรกิำรในอดตีในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชข้องผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัรำคดิลด 1.69 - 10.37 3.00 - 8.35 1.69 3.00 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.00 - 12.00 3.50 - 12.00 6.00 6.00 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัของผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุเป็น
ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
 กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัรำคดิลด  รอ้ยละ 1  รอ้ยละ 1  
ลดลงรอ้ยละ 

1.11 
ลดลงรอ้ยละ 

5.67 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.29 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.55 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 1  รอ้ยละ 1  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.29 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.28 
ลดลงรอ้ยละ  

1.11 
ลดลงรอ้ยละ 

5.57 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
 กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัรำคดิลด  รอ้ยละ 1  รอ้ยละ 1  
ลดลงรอ้ยละ 

1.15 
ลดลงรอ้ยละ 

5.56 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.31 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.39 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน 

รอ้ยละ 1  รอ้ยละ 1  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.32 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.13 
ลดลงรอ้ยละ 

1.14 
ลดลงรอ้ยละ 

5.46 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่  ในทำงปฏิบัติ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติบำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั  ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ 
ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิ
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงในหลำยๆด้ำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทีก่ ำหนดไว้  โดยควำมเสี่ยงที่มนีัยส ำคญั 
มดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนที่แท้จรงิของพนัธบตัรรฐับำลที่ลดลงจะท ำให้หนี้สนิของโครงกำรเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่ำกำรเพิ่มมูลค่ำของพนัธบตัร  
ทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงสว่น 
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ควำมเสีย่งจำกภำวะเงนิเฟ้อ 
 
ภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุบำงส่วนของกลุ่มกจิกำรไดผู้กอยู่กบัภำวะเงนิเฟ้อ โดยเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้จะท ำใหม้ี
ภำระหนี้สนิเพิม่ขึน้ (ถงึแมว้ำ่โดยสว่นใหญ่จะมกีำรก ำหนดระดบัของเงนิเฟ้อสงูสดุ เพือ่ป้องกนัโครงกำรจำกอตัรำเงนิเฟ้อทีรุ่นแรง)  
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ คอื 12 - 23 ปี (พ.ศ. 2562 : 14 - 16 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลดมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหวำ่ง 1-2 ปี ระหวำ่ง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 26,925 69,635 114,021 792,143 1,002,724 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหวำ่ง 1-2 ปี ระหวำ่ง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 25,823 58,974 93,001 603,969 781,767 
 

22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 

     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   และ 2563 2,029,000,000 2,029,000,000 5,761,532,800 7,790,532,800 
 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึง่มรีำคำมลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (พ.ศ. 2562 : 1 บำท) มจี ำนวน 2,029,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2562 : 
2,029,000,000 หุน้) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 
 

23 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิหลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีลูคำ่ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  ทุนส ำรองนี้ไมส่ำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้ทัง้นี้บรษิทักนัเงนิส ำรองครบถว้นในจ ำนวนขัน้ต ่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดแลว้ 
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24 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 5,927 18,558 4,882 14,954 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 32,837 - 31,451 - 
รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ 38,764 18,558 36,333 14,954 
 

25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
วตัถุดบิและวสัดหุบีห่อใชไ้ป 7,113,319 8,204,912 5,891,049 6,829,592 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำน 
   ระหว่ำงท ำ 

 
198,339 

 
59,421 

 
245,576 

 
81,184 

คำ่โฆษณำและสง่เสรมิกำรขำย 590,011 644,207 394,899 658,489 
เงนิเดอืน คำ่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 2,448,916 2,514,114 1,733,371 1,596,114 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 557,481 368,878 377,748 259,570 
คำ่จำ้งผลติ 55,120 148,173 42,653 142,419 
คำ่เชำ่ 58,257 205,177 32,796 166,255 
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26 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไร 
   ทำงภำษสี ำหรบัปี 

 
604,243 

 
600,278 

 
564,933 

 
562,720 

รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 604,243 600,278 564,933 562,720 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี     
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 18) 

 
(234,361) 

 
(25,919) 

 
(231,288) 

 
(20,277) 

เพิม่(ลด)ในหนี้สนิภำษเีงนิได ้
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 18) 

 
200,622 

 
(4,486) 

 
198,037 

 
(4,484) 

รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (33,739) (30,405) (33,251) (24,761) 
     
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 570,504 569,873 531,682 537,959 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัมจี ำนวนทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษขีอง
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไรก่อนภำษ ี 2,595,214 2,711,155 2,657,225 2,567,505 
อตัรำภำษ ี รอ้ยละ 15 - 25 รอ้ยละ 15 - 25 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ี 506,803 529,837 531,445 513,501 
ผลกระทบ:     

   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (2,952) (2,427) (2,945) (2,413) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 38,698 10,215 31,510 32,650 
   คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัเพิม่ (30,208) (12,508) (28,328) (5,779) 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์
      ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
58,163 

 
43,383 

 
- 

 
- 

อื่นๆ - 1,373 - - 
ภำษเีงนิได ้ 570,504 569,873 531,682 537,959 
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ภำษเีงนิไดท้ี(่ลด) / เพิม่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(ลด) / เพ่ิม 
 

หลงัภำษี 
 

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(ลด) / เพ่ิม 
 

หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง    
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์ 
      พนกังำน (13,651) 2,521 (11,130) 1,261 - 1,261 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (13,651) 2,521 (11,130) 1,261 - 1,261 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(ลด) / เพ่ิม 
 

หลงัภำษี 
 

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(ลด) / เพ่ิม 
 

หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง    
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์ 
      พนกังำน (13,308) 2,662 (10,646) - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (13,308) 2,662 (10,646) - - - 
 

27 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบรษิัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ย  
ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน     
ก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของ 
   บรษิทัใหญ่ (พนับำท) 2,031,165 2,162,476 2,125,542 2,029,546 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดย 
   ผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 

 
2,029,000 

 
2,029,000 

 
2,029,000 

 
2,029,000 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนสว่นทีเ่ป็นของ 
   ผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั (บำทต่อหุน้) 

 
1.00 

 
1.07 

 
1.05 

 
1.00 

 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหวำ่งปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
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28 เงินปันผล 

 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่7/2563 มมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม ถงึเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 0.27 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 547.83 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 24 มนีำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.27 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 547.83 ลำ้นบำท 
โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวในวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่7/2562 มมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม ถงึเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.23 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 466.67 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่12 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท มีมติได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนเดอืนกรกฎำคม ถึงเดอืนธนัวำคม พ .ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.18 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 
2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 365.22 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่17 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

29 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั 27,273 26,703 28,506 31,161 
รำยไดค้ำ่บรกิำร 36,757 28,191 50,694 45,510 
รำยไดค้ำ่เชำ่ 9,114 7,822 13,894 13,690 
อื่นๆ 54,323 39,476 30,040 61,998 
รวม 127,467 102,192 123,134 152,359 
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30 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและรำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

      
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 760,192 662,308 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 400,321 543,517 363,075 538,887 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      
รำยได้จำกกำรบริกำร      
บรษิทัยอ่ย - - 13,856 17,319 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,790 7,104 8,790 7,104 รำคำตำมสญัญำ 
      
รำยได้ค่ำเช่ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 5,097 5,957 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,958 8,204 8,657 7,665 รำคำตำมสญัญำ 
      
รำยได้อ่ืน      
บรษิทัยอ่ย - - 5,127 43,717 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,666 1,204 6,666 1,204 รำคำตำมสญัญำ 
      
ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัยอ่ย - - 2,346 7,310 รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี 
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ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

      

กำรซ้ือสินค้ำ      
บรษิทัยอ่ย - - 2,524 39,394 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  1,229,838 794,261 1,207,420 780,869  รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      

ค่ำจ้ำงผลิตสินค้ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,411 2,411 2,411 2,411 รำคำตำมสญัญำ 
      

ค่ำส่งเสริมกำรขำย      
บรษิทัยอ่ย - - - 237,256 รำคำตำมสญัญำ 
      

ค่ำเช่ำจำ่ย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,385 113,436 3,385 113,436 รำคำตำมสญัญำ 
      

กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 89,461 - 89,202 - รำคำตำมสญัญำ 
      

ดอกเบีย้จ่ำย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 28,119 - 28,073 - รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ.  2562 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

ลกูหน้ี     
บรษิทัยอ่ย - - 877,963 907,821 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 184,674 217,950 166,052 217,037 
     

เจ้ำหน้ี     
บรษิทัยอ่ย - - 1,823 5,050 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 179,301 266,079 171,452 256,331 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 939,497 - 935,691 - 
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ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้: 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 6,021 436,394  
เงนิใหกู้แ้ละดอกเบีย้รบัระหวำ่งปี 62,566 40,915 
เงนิรบัช ำระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ระหวำ่งปี (65,114) (166,148) 
กำรแปลงหนี้เป็นทุนของบรษิทัยอ่ย - (289,201) 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (22,420) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 6,481 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินปี - สทุธิ 3,473 6,021 
 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลดอลลำรส์หรฐัฯ  และรงิกติมำเลเซยี เงนิใหกู้ย้มื
ดงักล่ำวมกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม และมอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงรอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.00 
ถงึ 3.50 ต่อปี) 
 

จ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมถงึกรรมกำรและคณะผูบ้รหิำรระดบัสงู คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 95,867 88,247 95,867 88,247 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,312 1,313 1,312 1,313 
รวม 97,179 89,560 97,179 89,560 
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31 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 15,752 68,153 15,752 53,277 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 136,465 168,850 136,465 168,850 
รวม 152,217 237,003 152,217 222,127 

 
ข) สญัญำเช่ำท่ียกเลิกไม่ได้  

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเชำ่ทีย่กเลกิไมไ่ดเ้กีย่วกบักำรเชำ่ทีด่นิ อำคำร รถยนตแ์ละอุปกรณ์  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 ภำระผูกพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำทีย่กเลกิไม่ได ้ 
มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563* พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563* พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำยใน 1 ปี 13,156 128,709 5,348 101,916 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 4,594 305,432 3,104 271,262 
เกนิกวำ่ 5 ปี - 141,837 - 139,666 
รวม 17,750 575,978 8,452 512,844 
 
*ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเชำ่เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่
มำปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 4) ดงันัน้ภำระผกูพนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จงึแสดงภำระผกูพนัส ำหรบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้และ
สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำเท่ำนัน้ จงึไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัภำระผกูพนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ค) กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทค ้ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกธนำคำรให้บริษัทย่อยเป็นจ ำนวน 180 ล้ำนบำท และ  
3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 340 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบรษิทัเหลอือยู่เป็นจ ำนวน 
19 ลำ้นบำท และ 18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 17 ลำ้นบำท และ 16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ซึ่งเกีย่วเนื่อง
กบัภำระผกูพนัทำงปฏบิตับิำงประกำรตำมปกตธิุรกจิ 
 

ง) คดีควำม 
 
บรษิัทถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกบักำรถูกกล่ำวหำว่ำประพฤติผดิสญัญำจ้ำงท ำของ เรยีกทรพัย์คนืและเรยีกร้อง
คำ่เสยีหำยจ ำนวน 2 คด ีโดยมมีลูหนี้จำกกำรฟ้องรอ้งเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 108.23 ลำ้นบำท  
• คดทีีห่นึ่งมมีลูหนี้จ ำนวน 77.87 ลำ้นบำท ในขณะนี้คดนีี้ยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลชัน้ตน้  
• คดทีีส่องมมีูลหนี้จ ำนวน 30.36 ลำ้นบำท ศำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 ใหบ้รษิทัชดใชค้่ำเสยีหำย

พรอ้มดอกเบีย้เตม็จ ำนวน ซึง่ปัจจุบนับรษิทัอยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำยืน่ขออุทธรณ์ต่อศำล  
 
ฝ่ำยบรหิำรและทีป่รกึษำทำงกฎหมำยของบรษิทัพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำเรือ่งดงักล่ำวจะไมก่่อใหเ้กดิผลเสยีหำยอยำ่งมสีำระส ำคญั
ต่อบรษิทั ดงันัน้จงึไมม่กีำรตัง้ส ำรองส ำหรบัหนี้สนิไวใ้นบญัช ี

 
32 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
1) เมือ่วนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่10/2563 มมีตอินุมตักิำรเปลีย่นชือ่ บรษิทั โพรเฟสชนันลั 

พซี ี เซอรว์สิ จ ำกดั เป็น บรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั ซึง่ไดด้ ำเนินกำรจดเปลีย่นชือ่บรษิทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
ในวนัที ่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2564 ต่อมำเมือ่วนัที ่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2564  
มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนในบรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำนวน 395 ลำ้นบำท ภำยหลงักำรเพิม่ทุนจะท ำใหท้นุจดทะเบยีนเพิม่
จำก 5 ลำ้นบำท เป็น 400 ลำ้นบำท  
 
เมื่อวนัที่ 13 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั เมกำ เพ้นท์ แอนด์ โฮม จ ำกดั ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำยหุ้นของ บรษิทั ภชำ  
เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 26,000 หุน้ และบรษิทั ภำวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ำกดั ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 
5,200 หุ้น ในสดัส่วนร้อยละ 52 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด มูลค่ำเงนิลงทุนรวมเป็นจ ำนวนเงนิ 122.07 ล้ำนบำท 
ผูบ้รหิำรคำดว่ำภำยหลงัจำกกำรรวมธุรกจิจะท ำใหก้ลุ่มกจิกำรสำมำรถจะขยำยธุรกจิไปยงักำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์กระเบื้อง 
เพือ่ชว่ยสง่เสรมิกำรเตบิโตของกลุ่มกจิกำร ในขณะนี้กลุ่มกจิกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธทิีร่บัมำจำกกำรซือ้ 
 

2) เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนเดอืนกรกฎำคม ถึงเดอืนธนัวำคม พ .ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.26 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้น
จ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 527.54 ลำ้นบำท  

 
3) จำกสถำนกำรณ์รฐัประหำรในประเทศเมยีนมำร์ในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิำรประเมนิสถำนกำรณ์และผลกระทบ 

ทีม่ตี่อบรษิทัย่อยทีต่ัง้อยูใ่นประเทศเมยีนมำร ์พบว่ำจนถงึวนัทีอ่นุมตัใิหอ้อกงบกำรเงนิ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวไมม่ผีลกระทบต่อ
ธุรกจิอยำ่งเป็นสำระส ำคญั โดยผูบ้รหิำรจะประเมนิผลกระทบต่อบรษิทัยอ่ยอยำ่งใกลช้ดิต่อไป 
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