บริ ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) ("บริ ษทั ฯ") ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัด ภำยใต้ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2495

มีภูมิลำเนำอยูใ่ นประเทศไทยตั้งอยูเ่ ลขที่ 2156

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ บริ ษทั ฯ ได้เข้ำเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2521
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยสิ นค้ำอุปโภค - บริ โภค โดยมีบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจอื่น ๆ ตำมรำยละเอียดใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
2. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
แสดงรำยกำรตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เรื่ องกำหนดรำยกำร
ย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตำมกฎระเบียบและประกำศ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน
ยกเว้นรำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่ำงปี

กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ

โดยส่ วนใหญ่เป็ น

กำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำนกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว

มำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั

อย่ำงไรก็ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้

-22.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ ำง

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รำยได้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ ำงอสังหำริ มทรัพย์

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอน สำหรับกำรรับรู ้ รำยได้ที่เกิดขึ้น
จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

โดยกิจกำรจะรับรู ้ รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ์ ได้รับ

จำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำและกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ ง
และเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
กลุ่มบริ ษทั นำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบตั ิ ด้วยวิธีไม่ปรับย้อนหลังกำรแสดงรำยกำรของ
งบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ โดยเลือกใช้แนวทำงปฏิบตั ิที่ผอ่ นปรน ต่อไปนี้
ไม่ปรับปรุ งย้อนหลังกำรแสดงรำยกำรของสัญญำที่กิจกำรได้มีกำรโอนสิ นค้ำหรื อบริ กำรหมดแล้วตำมนโยบำย
กำรบัญชีเดิม ซึ่งพิจำรณำว่ำเป็ นสัญญำที่เสร็ จสมบูรณ์ แล้ว ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ผลกระทบเกี่ยวกับกำรแสดงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 สัญญำที่ทำกับลูกค้ำ อยูใ่ น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรังปรุ ง

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่

1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ

โดยส่ วนใหญ่เน้นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำร

บัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ดังต่อไปนี้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ
ซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

-32.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
2563 (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่ วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

เรื่ อง กำรชำระหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและ
แผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำง
กำรเงินและเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชีกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี้มำใช้ จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน - กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ทั้งนี้ หำกเลือกแสดงกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังของเงินลงทุน
ใดผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแล้วจะไม่สำมำรถยกเลิกได้
กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินโดย
ไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำ
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินหำกนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ได้กำหนดหลักกำรสำหรับกำรรับรู ้ รำยกำร กำรวัดมูลค่ำกำรนำเสนอ
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ ซึ่งกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำใน
กำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญ
จำกมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีดงั ต่อไปนี้

-42.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
2563 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิน ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำว
มำถือปฏิบตั ิ
3. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.2 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 มำถือ
ปฏิบตั ิในระหว่ำง ปี ปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ปรับย้อนหลังเกี่ยวกับกำรแสดงรำยกำรของงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบ
เทียบจำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี 2562 ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15

ตำมนโยบำยกำร
บัญชีเดิม

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

รำยได้จำกกำรขำย

33,516,408,721.59

(713,596,470.22) 32,802,812,251.37

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย

27,575,555,187.26

50,463,575.00

27,626,018,762.26

3,569,824,736.33

(764,060,045.22)

2,805,764,691.11

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจำหน่ ำย

-53. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัติ (ต่ อ)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15

ตำมนโยบำยกำร
บัญชีเดิม

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

รำยได้จำกกำรขำย

33,518,828,286.43

(713,596,470.22) 32,805,231,816.21

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย

27,796,777,790.12

50,463,575.00

27,847,241,365.12

3,556,738,384.56

(764,060,045.22)

2,792,678,339.34

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจำหน่ ำย
รำยกำรปรับปรุ งข้ำงต้นมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนเงินที่อำจต้องจ่ำยให้กบั ลูกค้ำตำมธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำพบว่ำมีขอ้ กำหนดในสัญญำกำรค้ำและธรรมเนี ยม
ปฏิบตั ิบำงประกำรในกำรกำหนดรำคำขำยกับลูกค้ำที่อำจส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ำยหรื อให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้ำโดยเฉพำะลูกค้ำกลุ่มห้ำง
ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ต้องนำจำนวนเงินดังกล่ำวมำแสดงสุ ทธิกบั ยอดขำยในปี จำกเดิมที่กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรำยกำรเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดจำหน่ำย
สรรพสิ นค้ำ

4. หลักเกณฑ์ กำรทำงบกำรเงินรวม
4.1 งบกำรเงินรวมนี้ ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งถือหลักเกณฑ์กำรรวมเฉพำะ
บริ ษทั ย่อยซึ่งบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) มีอำนำจในกำรควบคุมดังนี้
อัตรำร้ อยละของกำรถือหุ้นหรื อส่ วนได้ เสี ย
ชื่อบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึน้ ใน

2562

2561

ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ย่อยโดยตรง
บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด

และผลิตบะหมี่และเส้นหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
บริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด

อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด

ผลิตน้ ำแร่

ประเทศไทย

59.37

59.37

SAHA VIETNAM Co., Ltd.

ศูนย์จำหน่ ำยสิ นค้ำ

ประเทศเวียดนำม

100.00

100.00

นมเปรี้ ยว

ประเทศไทย

63.91

63.91

บริ ษทั แดรี่ ไทย จำกัด

-64. หลักเกณฑ์ กำรทำงบกำรเงินรวม (ต่ อ)
อัตรำร้ อยละของกำรถือหุ้นหรื อส่ วนได้ เสี ย
ชื่อบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึน้ ใน

2562

2561

ประเทศไทย

59.37

59.37

ประเทศไทย

99.99

0.00

บริ ษทั ย่อยโดยทำงอ้อม
บริ ษทั ทิพย์วำริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกขึ้นรู ป
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด ร้อยละ 99.00 )
บริ ษทั เอสพีซี เวนเจอร์ ส จำกัด

ลงทุนในธุรกิจ Startup

(ถือหุน้ โดย บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด ร้อยละ 90.00 และบริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด ร้อยละ 10.00)

4.2 ยอดคงค้ำงและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกันของกลุ่มบริ ษทั และยอดเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยได้
ตัดออกในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
4.3 ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อย รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวม เริ่ มจำกวันที่เข้ำควบคุมจนถึงวันที่ขำยออกไป
4.4 งบกำรเงินรวมนี้ จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยทำงบัญชีเดียวกัน สำหรับรำยกำรบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกัน
ของบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
4.5 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559 บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในบริ ษทั ทิพย์วำริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้ำนบำท ในอัตรำร้ อยละ 99.00 ของจำนวนหุ ้นทั้งหมด คิดเป็ นจำนวนเงิน 39.60 ล้ำนบำท
4.6 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2561 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุ มตั ิให้เลิก บริ ษทั ย่อย (Saha vietnam Co., Ltd.)
โดยได้ดำเนิ นกำรเลิกกิจกำร เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2561 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรชำระบัญชี
4.7 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2562 บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในบริ ษทั เอสพีซี เวนเจอร์ ส จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
จำนวน 20 ล้ำนบำท ในอัตรำร้ อยละ 90.00 ของจำนวนหุ ้นทั้งหมด คิดเป็ นจำนวนเงิน 18 ล้ำนบำท
4.8 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2562 บริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในบริ ษทั เอสพีซี เวนเจอร์ ส จำกัด ซึ่งมีทุน
จดทะเบียนจำนวน 20 ล้ำนบำท ในอัตรำร้ อยละ 10.00 ของจำนวนหุ ้นทั้งหมด คิดเป็ นจำนวนเงิน 2 ล้ำนบำท
5. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
5.1 กำรรับรู้ รำยได้
5.1.1 รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือเมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลด
และค่ำธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของธุรกิจ โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
5.1.2 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์รับรู ้ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรโอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำแล้ว ณ เวลำใดเวลำ
หนึ่ง กล่ำวคือ เมื่อมีกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์แสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหักด้วยส่ วนลดและ
ค่ำใช่จ่ำยที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยแทนให้แก่ลูกค้ำ เงื่อนไขในกำรจ่ำยชำระเป็ นไปตำมงวดกำรจ่ำยชำระที่ระบุในสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
จำนวนเงินที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจำกลูกค้ำก่อนกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ แสดงไว้เป็ น "เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ"
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

-75. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ (ต่ อ)
5.1 กำรรับรู้ รำยได้ (ต่อ)
5.1.3 รำยได้จำกกำรให้เช่ำจะรับรู้เป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์เส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
5.1.4 รำยได้คำ่ บริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรเสร็ จสิ้น
5.1.5 รำยได้อื่น
(1) รำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน รับรู ้ โดยใช้วิธีอตั รำผลตอบแทนที่แท้จริ ง กลุ่มบริ ษทั หยุดรับรู ้ รำยได้เมื่อกำรจ่ำยค่ำงวด
ค้ำงชำระเกินกว่ำสี่ งวดขึ้นไป ยกเว้น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำลูกหนี้ ไม่สำมำรถชำระหนี้ กำรรับรู ้ รำยได้หยุดรับรู ้ ทนั ที
(2) ดอกเบี้ยรับ ถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง โดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
(3) เงินปั นผลรับ ถือเป็ นรำยได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล
5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน
5.3 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินรับกำรค้ำที่คำดว่ำจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจำรณำจำกกำร
วิเครำะห์อำยุหนี้และประวัติกำรกำรเรี ยกเก็บหนี้ในอดีต สำหรับตัว๋ เงินรับกำรค้ำที่ถึงกำหนดเกิน 1 ปี กลุ่มบริ ษทั จะตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญทั้งจำนวน
5.4 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือประเภทสิ นค้ำอุปโภคและบริ โภค แสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำรำคำทุน
ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
สิ นค้ำคงเหลือโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงแสดงตำมรำคำทุนสุ ทธิจำก
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร (ถ้ำมี)
5.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษทั ฯ บันทึกค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงสุ ทธิจำกกำรตัดบัญชีสะสม โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณซึ่งเท่ำกับ 10 ปี
5.6 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยแสดงมูลค่ำด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน
ในกำรขำย กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยหำกมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำรขำย มิใช่มำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป ในกรณี เช่นนี้ สิ นทรัพย์ตอ้ งมีไว้เพื่อขำย
ในทันทีในสภำพปั จจุบนั ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไปสำหรับกำรขำยสิ นทรัพย์เหล่ำนั้น และกำรขำย
ต้องมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ในระดับสู งมำก และกำรขำยดังกล่ำวต้องคำดว่ำจะเข้ำเงื่อนไขในกำรรับรู ้ รำยกำรเป็ น
กำรขำยที่เสร็ จสมบูรณ์ภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับอำคำรและอุปกรณ์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
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5.7 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกในรำคำทุนสุ ทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวมบันทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ย
5.8 เงินลงทุนระยะยำวอื่น
5.8.1 เงินลงทุนระยะยำวที่เป็ นหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด ถือเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมเป็ นกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นแสดงในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและจะบันทึกในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้จำหน่ ำยเงินลงทุนนั้น
5.8.2 เงินลงทุนระยะยำวที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงด้วยรำคำทุนปรับลด
ด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
5.8.3 ต้นทุนของเงินลงทุนระยะยำวที่จำหน่ ำยในระหว่ำงปี คำนวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
5.9 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ได้แก่ อสังหำริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้คำ่ เช่ำ หรื อจำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้น
หรื อทั้งสองอย่ำง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจ หรื อใช้ในกำรผลิตหรื อจัดหำสิ นค้ำหรื อให้บริ กำร หรื อใช้ในกำร
บริ หำรงำน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
(ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลำ 20 - 40 ปี
5.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม สำหรับทรัพย์สินที่ซ้ือก่อนปี 2531 คำนวณ
ค่ำเสื่อมรำคำ โดยวิธียอดลดลงจำกมูลค่ำสุ ทธิปีก่อนในอัตรำไม่เกินที่กำหนดในประมวลรัษฎำกร สำหรับทรัพย์สินที่ซ้ือตั้งแต่ปี
2531 คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำง

20 - 40

ปี

ระบบสำธำรณูปโภค

5 - 20

ปี

ต้นทุนพัฒนำที่ดิน

20

ปี

สิ นทรัพย์ประจำอื่น

5

ปี

เครื่ องจักร

5

ปี

อุปกรณ์สำนักงำน

5

ปี
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5.11 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั สอบทำนกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน โดยกำรสอบทำนจะพิจำรณำแต่ละรำยกำรหรื อพิจำรณำจำกหน่ วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต่อเมื่อข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยัง
คงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทำงที่ลดลง โดยบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.12 ค่ำควำมนิ ยม
ค่ำควำมนิ ยม ในงบกำรเงินรวมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำรซึ่งเป็ นส่ วนของต้นทุนกำรรวมกิจกำรที่สูงกว่ำส่ วนได้เสี ยใน
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นของบริ ษทั ย่อย ค่ำควำมนิ ยมจะบันทึกตำมรำคำทุนหักด้วย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ( ถ้ำมี )
5.13 รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษทั บันทึกด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ซึ่งกำหนดโดยธนำคำรแห่ งประเทศไทย กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.14 กำไรต่อหุ ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรยอดกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่จำหน่ ำยและเรี ยกชำระแล้ว
กำไรต่อหุ ้นปรับลด คำนวณโดยกำรหำรยอดกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่
ออกและเรี ยกชำระแล้ว บวกด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
5.15 สัญญำเช่ำระยะยำว
กำรเช่ำซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้รับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จำกกำรครอบครองทรัพย์สินที่เช่ำนั้นๆ ให้จดั ประเภทเป็ น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สิ นทรัพย์ที่ได้มำโดยทำสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ หักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ค่ำเช่ำที่ชำระจะแยกเป็ นส่ วนที่
เป็ นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และส่ วนที่จะหักจำกหนี้ตำมสัญญำ เพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้ สิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยใช้วิธีอตั รำดอกเบี้ยแท้จริ ง
สัญญำเช่ำระยะยำวที่ไม่ใช่สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงินหรื อเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
รับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
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5.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน
5.16.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้วสิ นทรัพย์
ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับกำรบริ หำร โดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
5.16.2 ผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลังกำรเลิกจ้ำง เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนเป็ นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทยมูลค่ำ
ปั จจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนได้ถูกรับรู ้ รำยกำรในงบกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยจำก
ผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ (นักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย) ด้วยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)
ภำยใต้สมมติฐำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคตที่บริ ษทั ฯ กำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสม
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำก
งำนของพนักงำนจะรับรู้ ทนั ทีในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
5.17 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ของปี ปั จจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้หรื อที่คำดว่ำ
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ น
ไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้
หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับ
ลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีในกำไรขำดทุน ยกเว้นภำษีเงินได้รอตัดที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่รับรู ้ นอก
กำไรขำดทุนจะรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้ โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
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5.18 ประมำณกำรทำงบัญชี
กำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบำงกรณี ฝ่ำยบริ หำรอำจต้องใช้กำรประมำณกำร และตั้งข้อสมมุติ
ฐำนบำงประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นจริ งภำยหลังอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนเงินที่ประมำณไว้ อันอำจทำให้ตอ้ งมีกำรปรับปรุ งบัญชีในรอบถัดไป ประมำณกำรทำง
บัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
5.19 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ของกำรเกิดภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อ
จำกกำรอนุมำนอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ หำกกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับคืน
รำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำมประมำณกำรหนี้สินทั้งหมดหรื อบำงส่ วนอย่ำงแน่ นอน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์
แยกต่ำงหำกแต่ตอ้ งไม่เกินจำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
5.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำง
กำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั กำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่ำ ซึ่งมี
ควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนยั สำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หำร
สูงสุ ดทำงด้ำนกำรเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุ งกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญอย่ำงสม่ำเสมอหำกมีกำรใช้
ข้อมูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรื อกำรตั้งรำคำผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐำนที่ได้มำจำกบุคคล
ที่สำมที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ รวมถึงกำรจัดระดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม
เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินกลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้มูลค่ำยุติธรรม
เหล่ำนี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน อย่ำงเดียวกัน
และกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรื อโดยอ้อม (เช่น รำคำที่สงั เกตได้) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
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5.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ)
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่ำงกันของมูลค่ำยุติธรรม
ในภำพรวม กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของข้อมูลที่
อยูใ่ นระดับต่ำสุ ดที่มีนยั สำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่กำรโอนเกิดขึ้น
5.21 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรใน
เรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิน
และต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้กำรใช้
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำม
ปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำนั้น และค่ำเผื่อสำหรับสิ นค้ำเก่ำล้ำสมัย เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุณภำพ
พิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสิ นค้ำแต่ละชนิ ด
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์

ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ

มูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจำกนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้
ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้ จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ น
จำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้อง
อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น

- 13 6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

1,821,060.96

536,211.27

168,194.51

178,516.55

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน

375,905,658.59

192,845,768.36

375,144,465.70

192,040,628.96

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์

883,858,576.32

1,783,789,106.93

731,264,105.40

1,653,475,722.20

เงินฝำกธนำคำร - ประจำ 3 เดือน

94,237,275.42

14,851,953.84

0.00

0.00

31,979,746.75

30,882,190.59

31,979,746.75

30,882,190.59

1,387,802,318.04

2,022,905,230.99

1,138,556,512.36

1,876,577,058.30

เงินสดในมือ

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(ในกองทุนส่ วนบุคคล)
รวม
7. เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนชัว่ ครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
เงินฝำกประจำ
เงินลงทุนชัว่ ครำว (ในกองทุนส่ วนบุคคล)
รวมเงินลงทุนชัว่ ครำว

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

1,433,704,454.16

1,859,923,239.64

1,255,056,916.44

1,511,355,305.15

17,000,000.00

21,000,000.00

17,000,000.00

21,000,000.00

1,450,704,454.16

1,880,923,239.64

1,272,056,916.44

1,532,355,305.15

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในเงินฝำกประจำธนำคำร ระยะเวลำ 5 ถึง 12 เดือน อัตรำ
ดอกเบี้ยร้ อยละ 1.250 - 1.900 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในเงินฝำกประจำธนำคำร ระยะเวลำ 7 ถึง 12 เดือน อัตรำ
ดอกเบี้ยร้ อยละ 1.350 - 1.650 ต่อปี

- 14 8. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

4,271,301,941.59

4,346,543,007.35

4,282,847,406.91

4,363,177,955.50

- ลูกหนี้กำรค้ำ

(115,119,454.36)

(114,849,790.60)

(132,036,710.52)

(114,505,497.61)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

4,156,182,487.23

4,231,693,216.75

4,150,810,696.39

4,248,672,457.89

121,086,228.12

105,987,697.05

128,132,910.12

113,208,015.94

29,565,006.70

103,075,730.74

26,087,159.16

99,282,244.81

รำยได้คำ้ งรับ

212,355,359.27

205,116,643.48

210,458,900.76

202,467,532.65

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

363,006,594.09

414,180,071.27

364,678,970.04

414,957,793.40

4,519,189,081.32

4,645,873,288.02

4,515,489,666.43

4,663,630,251.29

ลูกหนี้ กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ อื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุที่คำ้ งชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

3,729,814,554.48

3,778,418,217.93

3,725,627,286.33

3,778,077,803.75

443,441,003.67

488,210,286.04

442,280,160.94

488,268,392.21

- มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน

13,511,885.12

27,077,887.11

13,488,205.16

27,077,887.11

- มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน

26,517,397.21

24,483,980.29

26,517,397.21

24,483,980.29

- มำกกว่ำ 12 เดือน ขึ้นไป

58,017,101.11

28,352,635.98

74,934,357.27

45,269,892.14

4,271,301,941.59

4,346,543,007.35

4,282,847,406.91

4,363,177,955.50

ลูกหนี้กำรค้ำที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระ
- ครบกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน

รวม

- 15 9. ตัว๋ เงินรับกำรค้ำ
ตัว๋ เงินรับกำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

563,103,967.09

651,426,647.10

554,349,687.09

651,426,647.10

(1,145,258.88)

(6,529,858.47)

(1,145,258.88)

(6,529,858.47)

561,958,708.21

644,896,788.63

553,204,428.21

644,896,788.63

ตัว๋ เงินรับกำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระจนถึงครบ
กำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตัว๋ เงินรับกำรค้ำ - สุทธิ
10. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562
วัตถุดิบ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

46,587,203.23

50,601,888.10

0.00

0.00

สิ นค้าสาเร็ จรู ป

790,781,747.15

828,654,073.17

788,834,419.12

824,886,972.87

งานระหว่างทา

1,466,577.91

1,775,548.88

0.00

0.00

วัสดุสิ้นเปลือง

8,933,610.83

13,235,848.22

0.00

0.00

อะไหล่เครื่ องจักร

1,393,575.68

1,523,604.96

0.00

0.00

หัก ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่อมสภาพ

(3,621,405.65)

(1,726,758.58)

0.00

0.00

845,541,309.15

894,064,204.75

788,834,419.12

824,886,972.87

ที่ดิน

26,189,621.92

26,189,621.92

26,189,621.92

26,189,621.92

งานระหว่างก่อสร้ าง

20,893,422.58

19,553,422.58

20,893,422.58

19,553,422.58

47,083,044.50

45,743,044.50

47,083,044.50

45,743,044.50

892,624,353.65

939,807,249.25

835,917,463.62

870,630,017.37

รวม
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

รวม
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

- 16 11. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุ มตั ิให้ยกเลิกกำรดำเนิ นงำนของ บริ ษทั ย่อย
(Saha vietnam Co., Ltd.) โดยให้ดำเนิ นกิจกำรจนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
35,085.88
113,794.09
148,879.97

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
12. ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

10,185,395.01

12,454,466.56

0.00

0.00

หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(7,389,211.31)

(2,269,071.54)

0.00

0.00

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

2,796,183.70

10,185,395.02

0.00

0.00
(หน่ วย : บำท)

งบกำรเงินรวม
จำนวนเงินขั้นตำ่ ที่ต้องจ่ ำย

2562

2561

มูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นตำ่ ที่ต้องจ่ ำย

2562

2561

ภำยใน 1 ปี

7,779,012.78

2,849,888.04

7,389,211.31

2,269,071.54

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2,872,510.32

10,651,480.10

2,796,183.70

10,185,395.02

10,651,523.10

13,501,368.14

10,185,395.01

12,454,466.56

(466,128.09)

(1,046,901.58)

0.00

0.00

10,185,395.01

12,454,466.56

10,185,395.01

12,454,466.56

รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน
มูลค่ำปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

13. เงินลงทุนระยะยำว - เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด) มีเงินลงทุนในเงินฝำกประจำธนำคำร ระยะเวลำ
18 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 1.85 ต่อปี

- 17 14. เงินลงทุนเผื่อขำย - งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ชื่ อกิจกำร

ประเภท
กิจกำร

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ทุนชำระแล้ ว
(พันบำท)
2562
2561

เงินลงทุนเผื่อขำยกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน : บมจ.สหพัฒนำ
ลงทุน
ผูถ้ ือหุ ้นและ
อินเตอร์โฮลดิง้
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
571,879
บมจ.ไอ.ซี.ซี .อินเตอร์
สิ นค้ำอุปโภค,
เนชัน่ แนล
บริ โภค
"
290,634
บมจ.ฟำร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
(เดิมชื่อ บมจ.ฟำร์ อีสท์ ดีดีบี)
โฆษณำ
"
77,500
บมจ.บูติคนิวซิต้ ี
สิ่ งทอ
"
120,000
บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์
รองเท้ำ
"
275,400
บมจ.ประชำอำภรณ์
สิ่ งทอ
"
96,000
บมจ.นิ วซิต้ ี (กรุ งเทพ)
สิ่ งทอ
"
149,510
บมจ.ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์
อำหำร
"
329,704
บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
สิ่ งทอ
"
108,000
บมจ.ไทยวำโก้
สิ่ งทอ
"
120,000
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
พลังงำน
"
955,000
บมจ.โอ.ซี.ซี .
เครื่ องสำอำง ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
60,000
บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอ็นเตอร์ไพรส์
เครื่ องสำอำง
"
149,931
รวมเงินลงทุนเผื่อขำยกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุนเผื่อขำยกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกันสุ ทธิ
เงินลงทุนเผื่อขำยอื่น : บมจ.โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บมจ.ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์)
แฟชัน่
578,400
บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
อำหำร
450,000
บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
สื่ อและสิ่ งพิมพ์
1,759,717
บมจ.ซิ งเกอร์ ประเทศไทย
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
401,505
บมจ.อมตะวีเอ็น
อสังหำริ มทรัพย์
467,500
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
ประกันภัย
590,000
บมจ.ชำญอิสสระ
พัฒนำ
ดีเวล็อปเมนท์
อสังหำริ มทรัพย์
1,066,510
กองทุนส่วนบุคคล กรุ งศรี ฯ
ลงทุน
500,000
กองทุนส่วนบุคคล กสิ กรไทย
ลงทุน
500,000
กองทุนส่วนบุคคล โดย
บลจ.บำงกอกแคปปิ ตอล
ลงทุน
500,000
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟั นด์
ลงทุน
12,000,000
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตรำสำรหนี้ระยะกลำง
ลงทุน
1,000,000
กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีนโกรท
ลงทุน
5,000,000
กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
ลงทุน
3,000,000
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ และสิ ทธิกำรเช่ำ
เอ็มเอฟซีอินดัสเตรี ยล อินเวสเมนท์
ลงทุน
1,534,240
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ และสิ ทธิกำรเช่ำ
เหมรำชอินดัสเตรี ยล
ลงทุน
4,629,500
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์
เอ็ม เอฟซี ป่ ำตอง เฮอริ เทจ
ลงทุน
1,039,500
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
และสิ ทธิ กำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรท
ลงทุน
3,637,100
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
โรงแรมศรี พนั วำ (SRIPANWA)
ลงทุน
3,097,722
รวมหลักทรัพย์ เผื่อขำย
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุนเผื่อขำยอื่น
รวมเงินลงทุนเผื่อขำยสุ ทธิ

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
2562
2561

วิธีรำคำทุน
(บำท)
2562

เงินปันผล
(บำท)
2561

2562

2561

571,515

8.64

8.65

740,072,283.20

740,072,283.20

34,603,664.20

30,874,691.35

290,634

8.53

8.53

224,516,372.31

224,516,372.31

29,980,291.00

27,254,810.00

77,500
120,000
275,400
96,000
149,510
329,704
108,000
120,000
955,000
60,000

11.91
0.72
18.12
8.80
0.45
1.95
8.69
8.03
7.81
1.27

11.91
0.72
18.12
8.80
0.45
1.95
8.69
8.03
7.81
1.27

27,203,311.86
2,178,695.75
129,297,404.24
34,002,208.59
2,995,668.04
110,690,113.78
20,255,078.29
93,007,302.76
145,021,753.68
12,259,298.71

27,203,311.86
2,178,695.75
129,297,404.24
34,002,208.59
2,995,668.04
110,690,113.78
20,255,078.29
93,007,302.76
145,021,753.68
12,259,298.71

9,226,500.00
60,200.00
0.00
2,112,500.00
23,632.00
27,461,014.77
7,136,681.20
17,353,890.00
8,954,967.60
608,000.00

9,226,500.00
43,000.00
0.00
1,943,500.00
20,256.00
22,766,274.54
6,573,259.00
14,461,575.00
11,193,709.50
39,000.00

149,931

0.16

0.16

1,861,287.69
1,543,360,778.90
5,131,402,024.30
6,674,762,803.20

1,861,287.69
1,543,360,778.90
5,351,389,384.30
6,894,750,163.20

305,930.52
137,827,271.29
0.00
137,827,271.29

291,362.40
124,687,937.79
0.00
124,687,937.79

60,000
450,000
1,759,717
270,000
467,500
590,000

0.09
1.03
0.63
0.87
0.82
1.00

0.50
1.03
0.63
1.30
0.82
0.02

265,306.64
28,849,604.59
27,575,590.07
49,101,822.00
2,999,135.00
57,116,506.26

265,320.00
28,849,604.59
27,575,590.07
49,101,822.00
2,999,135.00
1,069,742.19

243,415.60
7,719,000.00
0.00
0.00
691,740.00
1,663,800.00

60,000.00
8,701,000.00
0.00
0.00
230,580.00
0.00

1,066,510
500,000
500,000

1.98
100.00
100.00

1.98
100.00
100.00

30,000,000.00
516,890,838.60
526,464,057.30

30,000,000.00
510,141,811.01
519,778,444.66

676,056.32
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

500,000
12,000,000
1,000,000
5,000,000
3,000,000

100.00
0.14
11.19
0.03
0.15

100.00
0.14
11.19
0.03
0.15

497,162,580.34
20,000,000.00
160,000,000.00
18,569,098.21
20,000,000.00

481,238,200.06
20,000,000.00
160,000,000.00
18,569,098.21
20,000,000.00

0.00
512,430.72
0.00
0.00
0.00

0.00
256,215.36
0.00
0.00
0.00

1,534,240

1.16

1.16

17,840,000.00

17,840,000.00

1,120,000.00

1,090,000.00

4,629,500

0.43

0.43

19,700,000.00

19,700,000.00

673,400.00

719,800.00

1,050,000

1.90

1.90

19,800,000.00

20,000,000.00

928,000.00

1,422,000.00

3,637,100

0.53

0.54

19,440,000.00

19,660,000.00

1,300,000.00

1,460,000.00

0

1.22

0.00

38,847,374.05
2,070,621,913.06
257,196,018.87
2,327,817,931.93
9,002,580,735.13

0.00
1,946,788,767.79
214,048,755.89
2,160,837,523.68
9,055,587,686.88

1,319,441.21
16,847,283.85
0.00
16,847,283.85
154,674,555.14

0.00
13,939,595.36
0.00
13,939,595.36
138,627,533.15
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ชื่ อกิจกำร

บจ.ซันร้อยแปด

ประเภทกิจกำร

จำหน่ำยสินค้ำ
และให้บริ กำร
พัฒนำที่ดิน
ลงทุน
ขนส่ง

บจ.สหอุบลนคร
บจ.สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท
บจ.ศรี รำชำขนส่ง
บจ.ไทย - เมียนม่ำร์
ซัคเซส เวนเจอร์
ลงทุน
PRESIDENT FOODS
(CAMBODIA) Co., Ltd.
ผลิตบะหมี่
บจ.ร่ วมอิสสระ
อสังหำริ มทรัพย์
บจ.สห ลอว์สนั
ร้ำนสะดวกซื้ อ
บจ.บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ้ง
ลงทุน
CANCHANA
ตัวแทนจำหน่ำย
INTERNATIONAL Co., Ltd.
สิ นค้ำ
บจ.สยำม อำรำตะ
ตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำ
บจ.ร่ วมอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์
อสังหำริ มทรัพย์
บจ. อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์
ผลิตบะหมี่
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมสุ ทธิ

ลักษณะควำม
สัมพันธ์

ทุนชำระแล้ ว
(พันบำท)
2562
2561

สัดส่ วนเงินทุน
(ร้ อยละ)
2562
2561

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
(บำท)
2562

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
(บำท)
2562
2561

เงินปันผล
(บำท)
2562

2561

ผูถ้ ือหุ้นและ
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
"
"
"

450,000
7,813
412,500
10,000

450,000
7,813
412,500
10,000

17.75
20.00
20.00
20.00

17.75
20.00
20.00
20.00

103,558,283.91
1,576,406.42
122,299,083.81
3,003,437.08

93,157,347.71
1,576,406.42
130,850,690.36
2,493,220.71

102,138,264.00
5,087,500.00
82,500,000.00
2,036,000.00

102,138,264.00
5,087,500.00
82,500,000.00
2,036,000.00

7,989,075.00
0.00
0.00
130,000.00

37,282,350.00
0.00
0.00
50,000.00

"

100,000

100,000

35.00

35.00

42,114,764.60

41,282,462.77

35,039,403.72

35,039,403.72

0.00

0.00

"
"
"
"

66,375
300,000
1,367,000
700,000

66,375
300,000
1,277,000
343,000

30.00
25.00
21.34
32.00

30.00
25.00
21.34
32.00

52,046,102.28
187,439,140.96
92,140,457.07
182,961,482.81

44,930,934.22
195,361,776.94
89,761,697.07
64,799,443.71

19,646,775.00
75,000,000.00
291,706,000.00
223,999,990.00

19,646,775.00
75,000,000.00
272,500,000.00
109,759,990.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
7,500,000.00
0.00
0.00

KHR 2,000,000 KHR 2,000,000
20,000
20,000
360,000
360,000
USD 10,000
0

40.00
25.00
25.00
24.00

40.00
25.00
25.00
0.00

14,949,671.28
0.00
88,992,001.14
43,933,426.85
935,014,258.21
0.00
935,014,258.21

16,020,013.40
0.00
93,986,293.24
0.00
774,220,286.55
0.00
774,220,286.55

6,494,660.00
5,000,000.00
90,000,000.00
45,196,800.00
983,845,392.72
(266,650,000.00)
717,195,392.72

6,494,660.00
5,000,000.00
90,000,000.00
0.00
805,202,592.72
(252,070,000.00)
553,132,592.72

0.00
0.00
0.00
0.00
8,119,075.00
0.00
8,119,075.00

0.00
0.00
14,400,000.00
0.00
59,232,350.00
0.00
59,232,350.00

"
"
"
"

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 7 แห่ง และ 9 แห่ง ตำมลำดับ ตำมวิธีส่วนได้เสี ยในงบกำรเงินรวมจำกงบกำรเงินที่ยงั ไม่ผำ่ นกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ไม่มีอำนำจ ควบคุม บริ ษทั ร่ วมในกำร
กำหนดให้มีกำรตรวจสอบงบกำรเงินให้ทนั เวลำ ยอดเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยที่ไม่ผำ่ นกำรตรวจสอบ มีจำนวน 207.65 ล้ำนบำท และ 537.29 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 0.77 และ 2.01 ของยอดสิ นทรัพย์รวมตำมลำดับ สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
2561 มีส่วนแบ่งผลกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 7 แห่ง และ 9 แห่ง ตำมลำดับ จำนวน 8.24 ล้ำนบำท และ 60.31 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 0.47 และ 3.46 ของกำไรสุทธิ ตำมลำดับ และมีส่วนแบ่งผลขำดทุน 17.24 ล้ำนบำท และ 20.54 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.99 และ 1.18 ของกำไรสุทธิ ตำมลำดับ
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ชื่ อกิจกำร

ประเภทกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ลักษณะควำม

ทุนชำระแล้ ว

สัดส่ วนเงินทุน

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีรำคำทุน

เงินปันผล

สัมพันธ์

(พันบำท)

(ร้ อยละ)

(บำท)

(บำท)

(บำท)

2562

2561

0.00

1,203,801,619.94

1,203,801,619.94

0.00

0.00

0.00

0.00

518,994,000.00

518,994,000.00

0.00

0.00

59.37

0.00

0.00

42,794,100.00

42,794,100.00

4,879,850.00

3,284,600.00

100.00

100.00

0.00

0.00

4,903,321.67

4,903,321.67

0.00

0.00

63.91

63.91

0.00

0.00

68,111,127.14

68,111,127.14

0.00

0.00

รวม

0.00

0.00

1,838,604,168.75

1,838,604,168.75

4,879,850.00

3,284,600.00

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

0.00

0.00

(424,903,321.67)

(424,903,321.67)

0.00

0.00

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุทธิ

0.00

0.00

1,413,700,847.08

1,413,700,847.08

4,879,850.00

3,284,600.00

บจ.โชคชัยพิบลู
บจ.กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999)
บจ.ทิพย์วำริ นวัฒนำ
SAHA VIETNAM Co., Ltd.
บจ.แดรี่ ไทย

2562

2561

2562

2561

ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

920,000

920,000

99.99

99.99

0.00

งำนให้เช่ำ

"

519,000

519,000

99.99

99.99

น้ ำแร่

"

16,440

16,440

59.37

ศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำ

"

4,807

4,807

นมเปรี้ ยว

"

67,125

67,125

ลงทุน

2562

2561

2562

2561

ผูถ้ ือหุ้นและ

อำคำรสำนัก

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด โดยซื้อหุ ้นจำกผูถ้ ือหุ้นรำยเดิม จำนวน 15,482 หุ้น รำคำหุ้นละ 1,647.07 บำท เป็ นจำนวนเงิน 25.50 ล้ำนบำท
ซึ่งทำให้สดั ส่วนกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 59.37

- 20 17. เงินลงทุนระยะยำวอื่น - งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ชื่ อกิจกำร

ทุนชำระแล้ ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

วิธีรำคำทุน

เงินปันผล

(พันบำท)

(ร้ อยละ)

(บำท)

(บำท)

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

121,500

121,500

9.91

9.91

10,353,887.00

10,353,887.00

120,375.00

120,375.00

60,000

60,000

2.57

2.57

1,540,000.00

1,540,000.00

3,080,000.00

1,540,000.00

บจ.สหชลผลพืช

325,000

325,000

9.20

9.20

50,940,000.00

50,940,000.00

0.00

0.00

บจ.ไทยทำเคดะเลซ

127,000

127,000

3.46

3.46

4,400,000.00

4,400,000.00

1,760,000.00

1,980,000.00

บจ.ไลอ้อน (ประเทศไทย)

500,000

500,000

14.13

14.13

136,506,669.00

136,506,669.00

68,389,296.80

68,475,063.00

บจ.แพนแลนด์

300,000

300,000

10.00

10.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

บจ.ทรัพย์สินสหพัฒน์

20,000

20,000

6.25

6.25

1,250,000.00

1,250,000.00

125,000.00

100,000.00

บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี

40,000

40,000

5.00

5.00

2,000,000.00

2,000,000.00

200,000.00

200,000.00

263,000

260,000

10.00

10.00

26,300,000.00

26,000,000.00

6,500,000.00

5,720,000.00

บจ.เส-นอร์สห โลจิสติกส์

20,000

20,000

7.75

7.75

1,550,000.00

1,550,000.00

155,000.00

0.00

บจ.ไอ.ดี.เอฟ

90,000

90,000

19.60

19.60

27,719,897.00

27,719,897.00

7,057,600.00

6,175,400.00

0

66,600

0.00

3.00

0.00

2,000,000.00

0.00

300,000.00

50,000

50,000

16.88

16.88

8,437,500.00

8,437,500.00

253,125.00

253,125.00

1,634,572

1,634,572

0.53

0.53

27,099,692.58

27,099,692.58

0.00

0.00

บจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนลแลบบอรำทอรี ส์

240,000

120,000

9.83

9.83

157,218,000.00

145,418,000.00

23,600,000.00

10,030,000.00

บจ.รำชสีมำชอปปิ้ งคอมเพล็กซ์

350,000

350,000

2.00

2.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

บจ.เดอะมอลล์รำชสีมำ

50,000

50,000

2.00

2.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

บจ.วำเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์)

20,000

20,000

7.14

7.14

1,428,600.00

1,428,600.00

0.00

0.00

1,835,000

1,565,000

8.53

10.00

156,500,000.00

156,500,000.00

0.00

0.00

บจ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

250,000

250,000

15.00

15.00

60,000,000.00

60,000,000.00

0.00

0.00

บจ.สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่

792,000

332,000

12.00

12.00

53,640,000.00

39,840,000.00

318,720.00

303,454.56

1,350,000

950,000

5.00

5.00

67,500,000.00

47,500,000.00

0.00

0.00

บจ.เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสทรี

40,000

40,000

14.37

14.37

5,746,600.00

5,746,600.00

1,723,980.00

1,723,980.00

บจ.แชมป์ เอช

40,000

40,000

4.17

4.17

1,666,600.00

1,666,600.00

0.00

0.00

200,000

200,000

4.00

4.00

5,423,600.00

5,423,600.00

0.00

0.00

70,000

70,000

9.00

9.00

6,300,000.00

6,300,000.00

0.00

0.00

350,000

350,000

3.93

3.93

22,381,700.00

22,381,700.00

412,455.00

0.00

รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่นกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

873,902,745.58

830,002,745.58

113,695,551.80

96,921,397.56

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของหลักทรัพย์

(223,379,692.58)

(215,959,692.58)

0.00

0.00

รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่นกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันสุ ทธิ

650,523,053.00

614,043,053.00

113,695,551.80

96,921,397.56

เงินลงทุนระยะยำวอื่นกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน : บจ.รำชำอูชิโน
บจ.ฮูเวอร์ฯ (ประเทศไทย)

บจ.คิวพี (ประเทศไทย) ( กิ่วไป้ )

บจ.ศรี รำชำ เอวิเอชัน่
บจ.ไทยซันฟูดส์
บมจ.บำงกอกรับเบอร์

บจ.เอลิแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์)

บมจ.นวเวช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(เดิมชื่อ บมจ.เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ )

บจ.เทรเชอร์ฮิลล์
บจ.ทรำนสคอสมอส (ไทยแลนด์)
บจ.ร่ วมประโยชน์

- 21 17. เงินลงทุนระยะยำวอื่น - งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่ อ)
ชื่ อกิจกำร

ทุนชำระแล้ ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

วิธีรำคำทุน

เงินปันผล

(พันบำท)

(ร้ อยละ)

(บำท)

(บำท)

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

เงินลงทุนระยะยำวอื่น : บจ.จำโนเม่ ( ประเทศไทย )

97,400

97,400

2.00

2.00

2,759,220.00

2,759,220.00

487,000.00

487,000.00

บจ.ธำนรำ

90,000

90,000

3.33

3.33

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

บจ.มอลเทน (ไทยแลนด์)

100,000

100,000

6.00

6.00

6,000,000.00

6,000,000.00

600,000.00

600,000.00

บจ.ไทยกุลแช่ฟอกย้อม

180,000

180,000

4.00

4.00

7,200,000.00

7,200,000.00

720,000.00

0.00

บจ.แอดวำนซ์ อโกรเทค

16,410

16,410

7.62

7.62

1,250,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

126,000

126,000

4.00

4.00

5,040,000.00

5,040,000.00

403,200.00

399,999.60

1,200,000

1,200,000

0.83

0.83

10,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

296,250

296,250

0.08

0.08

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

35,000

35,000

5.74

5.74

2,010,000.00

2,010,000.00

1,306,500.00

502,500.00

บจ.จันทบุรีคนั ทรี คลับ

500,000

500,000

0.03

0.03

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

บจ.มอนเท็นเอเชีย โพลิเมอร์ โปรดัคส์

120,000

120,000

7.80

7.80

9,360,000.00

9,360,000.00

1,872,000.00

1,872,000.00

บจ.สหเซเรน

780,000

780,000

0.19

0.19

1,500,000.00

1,500,000.00

132,352.94

1,102,941.18

80,000

80,000

2.25

2.25

1,800,000.00

1,800,000.00

63,000.00

45,000.00

บมจ.อิมพีเรี ยล เทคโนโลยี แมเนจเมนท์

887,350

887,350

0.70

0.70

6,250,000.00

6,250,000.00

0.00

0.00

บจ.แฟรี่ แลนด์สรรพสิ นค้ำ

100,000

100,000

5.00

5.00

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00

0.00

บจ.ยู.ซี.ซี อูเอะชิม่ำ คอฟฟี่ (ประเทศไทย)

15,000

15,000

10.00

10.00

1,366,156.20

1,366,156.20

0.00

0.00

บจ.เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์)

33,000

33,000

5.00

5.00

3,196,500.00

3,196,500.00

363,000.00

313,500.00

3,200,000

3,200,000

3.42

3.42

105,661,544.79

105,661,544.79

0.00

0.00

35,000

35,000

3.00

3.00

6,300,000.00

6,300,000.00

2,205,273.00

2,395,155.00

บจ.ห่ ำนฟ้ำ

6,000

6,000

0.35

0.35

58,349.97

58,349.97

1,050.00

1,050.00

บจ.โรงงำนเกียรติไทยนิตติง้

3,000

3,000

3.33

3.33

358,980.00

358,980.00

5,000.00

5,000.00

บจ.เพรซิเดนท์คอมเมอร์ เชียล

5,000

5,000

13.00

13.00

43,836.00

43,836.00

0.00

0.00

บจ.ไหมทอง

140,000

140,000

1.55

1.55

2,806,650.00

2,806,650.00

0.00

0.00

บจ.ไดโซซังเกียว (ประเทศไทย)

280,000

280,000

6.45

6.45

18,052,630.00

18,052,630.00

1,949,684.04

1,606,684.07

25,000

25,000

8.00

8.00

3,500,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

บจ.คำร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)

590,000

590,000

4.17

4.17

24,583,000.00

24,583,000.00

0.00

0.00

บจ.เอรำวัณสิ่งทอ

621,463

621,463

10.15

10.15

93,728,406.99

93,728,406.99

0.00

0.00

บจ.บำงกอกโตเกียวซ็อคส์

161,780

143,220

4.33

4.89

5,755,837.50

5,755,837.50

0.00

0.00

4,185,000

2,110,000

3.39

3.39

89,078,500.00

57,730,000.00

0.00

0.00

333,318

333,318

3.75

3.75

9,408,030.52

9,408,030.52

0.00

0.00

บจ.ไทยอำรำอิ
บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิ คส์
บจ.โนเบิล้ เพลซ
บจ.นูบนู

บจ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต
บจ.ไทยโอซูกำ้

บจ.ไทยบุณกะ แฟชัน่

บจ.อำซำฮี คำเซอิ สปันบอนด์(ประเทศไทย)
บจ.คำลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (บีดี )

- 22 17. เงินลงทุนระยะยำวอื่น - งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่ อ)
ชื่ อกิจกำร

ทุนชำระแล้ ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

วิธีรำคำทุน

เงินปันผล

(พันบำท)

(ร้ อยละ)

(บำท)

(บำท)

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

เงินลงทุนระยะยำวอื่น : บจ.บีเอ็นซี แม่สอด

90,000

90,000

5.00

5.00

4,500,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

356,025

356,025

10.00

10.00

32,182,363.55

32,182,363.55

2,521,537.15

2,739,170.23

บจ.นิ ปปอน เต ซำโต

60,000

60,000

6.00

6.00

3,600,000.00

3,600,000.00

0.00

0.00

บจ.โมบำย โลจิสติกส์

300,000

300,000

5.00

5.00

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

0.00

บจ.โอซูกำ้ นิวทรำซูติคอล (ประเทศไทย)

450,000

300,000

2.50

2.50

11,250,000.00

7,500,000.00

0.00

0.00

บจ.อเมริ กนั ฟู้ด

140,000

140,000

12.00

12.00

16,846,200.00

16,846,200.00

0.00

0.00

บจ.ไทยลอตเต้

3,013,000

3,013,000

0.58

0.58

17,600,000.00

17,600,000.00

0.00

0.00

บจ.โชคสำมัคคี

116,000

116,000

13.79

13.79

16,000,000.00

16,000,000.00

0.00

0.00

บจ.ฮัวถอ (ประเทศไทย)

3,000

3,000

2.50

2.50

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

บจ.บีเอ็นซี เรี ยลเอสเตท

240,000

240,000

16.67

16.67

40,000,000.00

40,000,000.00

0.00

0.00

บจ.เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

324,000

324,000

4.62

4.62

14,969,306.25

14,969,306.25

448,587.00

299,058.00

2,000,000

0

15.00

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

0.00

515,000

0

1.55

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000

0

14.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000

0

6.00

0.00

27,000,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

714,090,511.77

566,492,011.77

16,078,184.13

15,369,058.08

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

(180,516,642.20)

(142,056,642.20)

0.00

0.00

รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่นสุ ทธิ

533,573,869.57

424,435,369.57

16,078,184.13

15,369,058.08

1,184,096,922.57

1,038,478,422.57

129,773,735.93

112,290,455.64

บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (ฮังกำรี )

บจ.สหแคปปิ ตอล ทำวเวอร์
บจ.อินโนสเปซ (ประเทศไทย)
บจ.เวิลด์ เบสท์ คอร์ปอเรชัน่
บจ.ดองกิ ทองหล่อ

รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บจ.เอรำวัณสิ่งทอ

621,463

621,463

0.03

0.03

56,000.00

56,000.00

0.00

0.00

บจ.สหรัตนนคร

180,000

180,000

15.00

15.00

2,700.00

2,700.00

0.00

0.00

66,600

66,600

3.00

3.00

3,237,000.00

0.00

0.00

0.00

บจ. ทรี ซิกซ์ต้ ี ซัพพลำยเชน

5,500

0

10.00

0.00

5,500,000.00

0.00

0.00

0.00

บจ. บ๊อกซ์ 24 - หุน้ บุริมสิ ทธิ

10,392

0

17.79

0.00

13,000,000.00

0.00

0.00

0.00

(2,700.00)

(2,700.00)

0.00

0.00

21,793,000.00

56,000.00

0.00

0.00

1,205,889,922.57

1,038,534,422.57

129,773,735.93

112,290,455.64

บจ.ศรี รำชำ เอวิเอชัน่

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่นสุ ทธิ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - งบกำรเงินรวม

บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เอสพีซี เวนเจอร์ส จำกัด) ได้ทำสัญญำซื้อหุน้ บุริมสิทธิของบริ ษทั บ๊อกซ์ 24 จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั จัดตั้งในประเทศไทย จำนวน 18,490 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100.00 บำท
ในสัดส่วนร้อยละ 17.79 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยซื้อในรำคำ 33 ล้ำนบำท หุน้ บุริมสิทธิมีสิทธิในกำรรับเงินคืนก่อนหุน้ สำมัญและมีสิทธิ ในกำรแปลงสภำพหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สำมัญ
โดยบริ ษทั ฯ ได้ชำระเงินงวดแรก จำนวน 13 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 และค้ำงชำระจำนวน 20 ล้ำนบำท

- 23 18. อสั งหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
ทีด่ ิน

งบกำรเงินรวม
ระบบ
ส่ วนปรับปรุง

อำคำร

สำธำรณูปโภค

อำคำร

ทรัพย์สิน

รวม

ระหว่ำงก่ อสร้ ำง

รำคำทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2,065,225,749.66
ซื้ อ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

962,975,220.82 174,040,201.72

0.00

146,520.45

3,202,387,692.65

197,494,152.00

69,000,000.00

254,135.70

0.00

6,335,080.80

273,083,368.50

0.00

0.00

(48,150.00)

0.00

(392,993.36)

(441,143.36)

โอนเข้ำ/(โอนออก)
0.00
3,144,553.24
647,350.00
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2,262,719,901.66 1,035,119,774.06 174,893,537.42

0.00
0.00

(884,919.89)
2,906,983.35
5,203,688.00 3,477,936,901.14

ซื้ อ
315,806,375.00 106,010,458.00
478,413.05
โอนเข้ำ/(โอนออก)
38,514,900.00
11,994,338.40
0.00
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,617,041,176.66 1,153,124,570.46 175,371,950.47
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
1,290,138.78 568,953,978.19 163,156,061.80

0.00

ค่ำเสื่ อมรำคำ

505,685.79

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
0.00
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
1,795,824.57
ค่ำเสื่ อมรำคำ
486,371.74
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
2,282,196.31
ค่ ำเผื่อผลขำดทุนจำกด้ อยค่ ำ
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(55,851,650.86)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(55,851,650.86)
รำคำตำมบัญชี
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2,205,072,426.23
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,558,907,329.49

10,948,035.40

433,243,281.45

0.00 (14,210,518.40)
36,298,720.00
0.00 1,941,205.00 3,947,478,902.59
0.00

0.00

733,400,178.77

652,554.01

0.00

0.00

28,448,163.70

0.00
(6,411.18)
596,243,902.09 163,802,204.63
32,527,042.13
717,964.36
628,770,944.22 164,520,168.99

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

(6,411.18)
761,841,931.29
33,731,378.23
795,573,309.52

27,289,923.90

(7,700,000.00)
(7,700,000.00)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(63,551,650.86)
(63,551,650.86)

431,175,871.97

11,091,332.79

0.00

5,203,688.00

2,652,543,318.99

516,653,626.24

10,851,781.48

0.00

1,941,205.00

3,088,353,942.21

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ มีมูลค่ำ
7,101,179,000.00 บำท และ 6,702,915,000.00 บำท ตำมลำดับ

- 24 18. อสั งหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ต่ อ)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทรัพย์สินระหว่ำง
ก่ อสร้ ำง

ทีด่ นิ

อำคำร

รวม

1,132,224,231.10

440,451,437.86

0.00

1,572,675,668.96

197,494,152.00

69,000,000.00

5,687,730.80

272,181,882.80

จำหน่ ำย/ตัดจำหน่ ำย

0.00

0.00

(392,993.36)

(392,993.36)

โอนเข้ำ/(โอนออก)

0.00

3,144,553.24

(91,049.44)

3,053,503.80

1,329,718,383.10

512,595,991.10

5,203,688.00

1,847,518,062.20

315,806,375.00

106,010,458.00

10,948,035.40

432,764,868.40

0.00

11,994,338.40

(14,210,518.40)

(2,216,180.00)

1,645,524,758.10

630,600,787.50

1,941,205.00

2,278,066,750.60

1,290,138.78

233,078,697.20

0.00

234,368,835.98

505,685.79

16,292,297.71

0.00

16,797,983.50

1,795,824.57

249,370,994.91

0.00

251,166,819.48

486,371.74

21,567,968.52

0.00

22,054,340.26

2,282,196.31

270,938,963.43

0.00

273,221,159.74

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(1,309,070.00)

0.00

0.00

(1,309,070.00)

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(1,309,070.00)

0.00

0.00

(1,309,070.00)

รำคำตำมบัญชี
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

1,326,613,488.53

263,224,996.19

5,203,688.00

1,595,042,172.72

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

1,641,933,491.79

359,661,824.07

1,941,205.00

2,003,536,520.86

รำคำทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อ

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อ
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ ำ

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ซึ่งประเมินโดย ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ
มีมูลค่ำ 6,010,289,000.00 บำท และ 5,612,025,000.00 บำท ตำมลำดับ

- 25 18. อสั งหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ต่ อ)
จำนวนที่รับรู้ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ จำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ที่สำคัญมีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

รำยได้
ค่ำเช่ำ

85,489,174.20

93,124,467.42

71,961,184.20

79,010,486.82

ค่ำบริ กำร

39,238,720.71

39,285,497.59

0.00

0.00

รวมรำยได้

124,727,894.91

132,409,965.01

71,961,184.20

79,010,486.82

ก่อให้เกิดรำยได้คำ่ เช่ำและบริ กำร

69,205,215.60

65,673,104.80

22,054,340.26

16,797,983.50

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนทำงตรง

69,205,215.60

65,673,104.80

22,054,340.26

16,797,983.50

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนทำงตรง

- 26 19. ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ทีด่ นิ

ส่ วนปรั บปรุ งทีด่ นิ

ส่ วนปรั บปรุ ง
อำคำร

อำคำร

อุปกรณ์ สำนักงำน

เครื่ องจักร

ต้ นทุนพัฒนำทีด่ นิ

เครื่ องตกแต่ ง
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

ทรัพย์ สินระหว่ ำง
ติดตั้ง

รวม

รำคำทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

391,262,046.03

1,832,015.00

449,918,645.96

86,823,630.70

450,119,061.01

253,807,515.17

104,878,234.94

78,326,965.26

658,631,401.97

21,884,649.21

2,497,484,165.25

80,117,856.54

153,400.00

3,459,228.46

0.00

19,668,983.33

2,240,207.40

0.00

191,956.16

33,298,420.89

24,381,539.90

163,511,592.68

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

(33,009.11)

0.00

(1,495,812.02)

(105,224.35)

0.00

0.00

(7,084,576.53)

(212,815.68)

(8,931,437.69)

โอนเข้ำ/(โอนออก)

0.00

0.00

3,198,729.97

637,500.00

2,851,039.57

28,017,591.80

3,655,673.11

575,221.00

0.00

(41,842,738.80)

(2,906,983.35)

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

471,379,902.57

1,985,415.00

456,543,595.28

87,461,130.70

471,143,271.89

283,960,090.02

108,533,908.05

79,094,142.42

684,845,246.33

4,210,634.63

2,649,157,336.89

ซื้อ

601,871,664.00

0.00

35,264,919.05

0.00

23,478,585.60

13,550,260.19

1,830,000.00

0.00

45,411,273.02

25,378,171.84

746,784,873.70

0.00

0.00

(3,948,249.93)

0.00

(2,636,214.99)

(3,271,357.30)

0.00

(185,751.00)

(41,356,335.58)

0.00

(51,397,908.80)

(38,514,900.00)

0.00

0.00

530,000.00

60,000.00

1,546,660.00

0.00

1,202,180.00

0.00

(1,122,660.00)

(36,298,720.00)

1,034,736,666.57

1,985,415.00

487,860,264.40

87,991,130.70

492,045,642.50

295,785,652.91

110,363,908.05

80,110,571.42

688,900,183.77

28,466,146.47

3,308,245,581.79

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

0.00

1,093,031.18

234,914,481.66

83,530,635.57

339,832,109.84

182,140,101.99

54,434,273.52

44,132,173.44

562,802,470.04

0.00

1,502,879,277.25

ค่ำเสื่อมรำคำ

0.00

133,572.01

16,131,659.35

551,641.98

41,903,319.07

24,273,155.01

1,482,363.87

8,560,819.99

30,790,777.41

0.00

123,827,308.69

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

(20,917.11)

0.00

(1,416,336.13)

(105,224.35)

0.00

0.00

(5,052,720.84)

0.00

(6,595,198.43)

โอนเข้ำ/(โอนออก)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,363.77

0.00

0.00

(5,363.77)

0.00

0.00

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

0.00

1,226,603.19

251,025,223.90

84,082,277.55

380,319,092.78

206,313,396.42

55,916,637.39

52,692,993.43

588,535,162.84

0.00

1,620,111,387.51

ค่ำเสื่อมรำคำ

0.00

141,851.35

15,014,111.98

592,500.74

40,987,601.90

24,429,583.65

1,498,231.04

8,886,794.89

30,765,558.98

0.00

122,316,234.53

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

(2,103,407.00)

0.00

(2,610,556.99)

(3,252,431.62)

0.00

(185,747.00)

(40,600,343.01)

0.00

(48,752,485.62)

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

0.00

1,368,454.54

263,935,928.88

84,674,778.29

418,696,137.69

227,490,548.45

57,414,868.43

61,394,041.32

578,700,378.81

0.00

1,693,675,136.42

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

471,379,902.57

758,811.81

205,518,371.38

3,378,853.15

90,824,179.11

77,646,693.60

52,617,270.66

26,401,148.99

96,310,083.49

4,210,634.63

1,029,045,949.38

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

1,034,736,666.57

616,960.46

223,924,335.52

3,316,352.41

73,349,504.81

68,295,104.46

52,949,039.62

18,716,530.10

110,199,804.96

28,466,146.47

1,614,570,445.37

ซื้อ

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม

รำคำตำมบัญชี

- 27 19. ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทีด่ นิ

อำคำร

ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร

อุปกรณ์สำนักงำน

เครื่ องจักร

ต้ นทุนพัฒนำทีด่ นิ

เครื่ องตกแต่ ง
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

ทรัพย์ สิน
ระหว่ ำงติดตั้ง

รวม

รำคำทุน
342,951,356.59

322,177,387.46

79,893,142.82

378,097,056.10

25,303,875.90

96,584,966.22

77,360,074.84

576,249,790.97

779,070.76

1,899,396,721.66

41,602,956.54

3,294,228.46

0.00

7,975,948.97

170,800.00

0.00

163,116.16

71,626,102.63

5,757,436.80

130,590,589.56

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

(914,006.33)

0.00

0.00

0.00

(6,440,740.87)

(212,815.68)

(7,567,562.88)

โอนเข้ำ/(โอนออก)

0.00

90,396.00

0.00

2,254,571.08

0.00

0.00

575,221.00

0.00

(5,973,691.88)

(3,053,503.80)

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

384,554,313.13

325,562,011.92

79,893,142.82

387,413,569.82

25,474,675.90

96,584,966.22

78,098,412.00

641,435,152.73

350,000.00

2,019,366,244.54

ซื้อ

600,769,914.00

26,940,801.00

0.00

10,539,940.21

842,000.00

1,830,000.00

0.00

33,240,702.28

4,071,513.50

678,234,870.99

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

(584,465.11)

0.00

0.00

(185,751.00)

(41,356,335.58)

0.00

(42,126,551.69)

โอนเข้ำ/(โอนออก)

0.00

0.00

0.00

0.00

1,014,000.00

0.00

1,202,180.00

0.00

0.00

2,216,180.00

985,324,227.13

352,502,812.92

79,893,142.82

397,369,044.92

27,330,675.90

98,414,966.22

79,114,841.00

633,319,519.43

4,421,513.50

2,657,690,743.84

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

0.00

168,205,700.40

79,893,134.82

307,096,658.38

24,793,330.89

51,290,474.50

43,236,379.10

527,770,142.63

0.00

1,202,285,820.72

ค่ำเสื่ อมรำคำ

0.00

11,507,877.46

0.00

28,632,055.93

188,595.75

745,316.86

8,537,758.06

30,281,879.20

0.00

79,893,483.26

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

(889,693.76)

0.00

0.00

0.00

(4,637,486.57)

0.00

(5,527,180.33)

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

0.00

179,713,577.86

79,893,134.82

334,839,020.55

24,981,926.64

52,035,791.36

51,774,137.16

553,414,535.26

0.00

1,276,652,123.65

ค่ำเสื่ อมรำคำ

0.00

10,416,520.47

0.00

25,959,583.72

456,646.32

745,316.86

8,875,536.92

28,367,770.05

0.00

74,821,374.34

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

(581,763.77)

0.00

0.00

(185,747.00)

(40,600,343.01)

0.00

(41,367,853.78)

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

0.00

190,130,098.33

79,893,134.82

360,216,840.50

25,438,572.96

52,781,108.22

60,463,927.08

541,181,962.30

0.00

1,310,105,644.21

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

384,554,313.13

145,848,434.06

8.00

52,574,549.27

492,749.26

44,549,174.86

26,324,274.84

88,020,617.47

350,000.00

742,714,120.89

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

985,324,227.13

162,372,714.59

8.00

37,152,204.42

1,892,102.94

45,633,858.00

18,650,913.92

92,137,557.13

4,421,513.50

1,347,585,099.63

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อ

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม

รำคำตำมบัญชี

- 28 20. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนอื่น
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2561

เพิ่มขึน้

จำหน่ ำย

2562

รำคำทุน
ค่ำธรรมเนี ยมขอเพิ่มไฟฟ้ำ

773,104.00

0.00

773,104.00

0.00

ค่ำสิทธิ์เครื่ องหมำยกำรค้ำ

25,219,414.06

50,525.24

0.00

25,269,939.30

ค่ำสมำชิ กสนำมกอล์ฟ

899,065.42

0.00

0.00

899,065.42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

75,045,742.08

3,295,754.22

42,400.00

78,299,096.30

101,937,325.56

3,346,279.46

815,504.00

104,468,101.02

ค่ำธรรมเนี ยมขอเพิ่มไฟฟ้ำ

415,223.90

357,880.10

773,104.00

0.00

ค่ำสิทธิ์เครื่ องหมำยกำรค้ำ

20,309,402.38

1,307,956.17

0.00

21,617,358.55

ค่ำสมำชิ กสนำมกอล์ฟ

899,062.42

0.00

0.00

899,062.42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

24,054,219.68

1,685,340.13

42,400.00

25,697,159.81

45,677,908.38

3,351,176.40

815,504.00

48,213,580.78

ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำซอฟท์แวร์

(36,777,668.51)

(5,000,000.00)

0.00

(41,777,668.51)

รวม

19,481,748.67

(5,004,896.94)

0.00

14,476,851.73

รวมรำคำทุน
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม

รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

- 29 20. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนอื่น (ต่ อ)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

เพิ่มขึน้

จำหน่ ำย

2562

รำคำทุน
ค่ำสิทธิ์เครื่ องหมำยกำรค้ำ

25,219,414.06

50,525.24

0.00

25,269,939.30

ค่ำสมำชิ กสนำมกอล์ฟ

899,065.42

0.00

0.00

899,065.42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

69,432,714.83

2,860,968.50

0.00

72,293,683.33

95,551,194.31

2,911,493.74

0.00

98,462,688.05

20,309,402.38

1,307,956.17

0.00

21,617,358.55

ค่ำสมำชิ กสนำมกอล์ฟ

899,062.42

0.00

0.00

899,062.42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

23,870,034.12

1,642,166.41

0.00

25,512,200.53

45,078,498.92

2,950,122.58

0.00

48,028,621.50

ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำซอฟท์แวร์

(36,777,668.51)

0.00

0.00

(36,777,668.51)

รวม

13,695,026.88

(38,628.84)

0.00

13,656,398.04

รวมรำคำทุน
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ค่ำสิทธิ์เครื่ องหมำยกำรค้ำ

รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

- 30 21. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

เงินมัดจำและเงินประกัน

72,680,136.82

75,420,906.02

72,059,236.82

74,880,906.02

เช็คคืนรอเรี ยกเก็บเกิน 1 ปี

30,837,171.87

36,038,556.99

30,837,171.87

36,038,556.99

อื่น ๆ

17,714,705.20

19,683,358.39

12,835,076.10

13,248,431.29

121,232,013.89

131,142,821.40

115,731,484.79

124,167,894.30

(18,225,900.00)

(18,225,900.00)

(18,225,900.00)

(18,225,900.00)

(30,837,171.87)

(36,038,556.99)

(30,837,171.87)

(36,038,556.99)

(49,063,071.87)

(54,264,456.99)

(49,063,071.87)

(54,264,456.99)

72,168,942.02

76,878,364.41

66,668,412.92

69,903,437.31

รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินมัดจำ
และเงินประกัน
ค่ำเผื่อเช็คคืนรอเรี ยกเก็บเกิน 1 ปี
สงสัยจะสู ญ
รวม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินโครงกำรนอร์ ธปำร์ คและได้จ่ำยชำระครบถ้วนแล้ว โดยบันทึกไว้ในบัญชีเงินมัดจำ
จำนวนเงิน 60,753,000.00 บำท แต่ยงั ไม่ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ดำเนิ นกำรก่อสร้ ำงอำคำรให้เป็ นไป
ตำมข้อกำหนดในสัญญำ ซึ่งอำจเกิดผลเสี ยหำย จำนวน 18,225,900.00 บำท บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำในจำนวนดังกล่ำว
22. ภำษีเงินได้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

20,308,480.06

17,079,862.64

0.00

0.00

(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(914,889,123.03)

(960,178,505.25)

(773,126,148.87)

(824,783,840.92)

สุทธิ

(894,580,642.97)

(943,098,642.61)

(773,126,148.87)

(824,783,840.92)

- 31 22. ภำษีเงินได้ (ต่ อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และ(หนี้ สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ กำรค้ำ
ค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่อมสภำพ

25,842,582.00

26,864,318.89

29,106,564.87

26,675,991.93

777,314.60

345,351.72

0.00

0.00

0.00

0.00

53,330,000.00

50,414,000.00

0.00

0.00

84,980,664.33

84,980,664.33

80,779,806.96

71,603,806.96

80,779,266.96

71,603,266.96

10,908,516.17

10,908,516.17

0.00

0.00

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เงินลงทุนบริ ษทั ร่ วม
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เงินลงทุนบริ ษทั ย่อย
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ - ที่ดิน
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ - หลักทรัพย์เผื่อขำย

(1,077,719,608.63) (1,113,087,628.04) (1,077,719,608.63) (1,113,087,628.04)

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

1,570,814.00

1,647,814.00

261,814.00

261,814.00

7,355,533.70

7,355,533.70

7,355,533.70

7,355,533.70

9,812,614.37

10,852,891.40

9,812,614.37

10,852,891.40

44,589,450.60

39,709,588.82

38,967,001.53

36,159,624.80

เงินสนับสนุ นโครงกำรเพื่ออนุรักษ์พลังงำน

343,294.95

363,304.85

0.00

0.00

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

159,038.31

337,858.92

0.00

0.00

(894,580,642.97)

(943,098,642.61)

(773,126,148.87)

(824,783,840.92)

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สิ นทรัพย์อื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

ผลขำดทุนทำงภำษี
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

- 32 22. ภำษีเงินได้ (ต่ อ)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี

368,942,879.52

371,485,924.13

334,308,531.34

340,566,447.15

(9,685,901.66)

438,047.61

(13,489,499.87)

(3,400,096.88)

359,256,977.86

371,923,971.74

320,819,031.47

337,166,350.27

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำของ
เงินลงทุนเผื่อขำย

35,368,019.41

47,839,264.56

35,368,019.41

47,839,264.56

3,464,078.57

0.00

2,800,172.77

0.00

38,832,097.98

47,839,264.56

38,168,192.18

47,839,264.56

ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรปรับ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม

- 33 22. ภำษีเงินได้ (ต่ อ)
รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
2,101,842,625.30 2,155,348,802.99 1,896,030,538.10 1,980,729,997.41
กำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
0.00
(2,426,572.98)
0.00
0.00
กำไรก่อนภำษีเงินได้
2,101,842,625.30 2,152,922,230.01 1,896,030,538.10 1,980,729,997.41
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)
20
20
20
20
จำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคล
420,368,525.06
430,584,446.00
379,206,107.62
396,145,999.48
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิด
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
(13,262.35)
0.00
0.00
0.00
ขำดทุนทำงภำษียกมำ
(178,820.62)
0.00
0.00
0.00
รำยได้อื่นที่เกณฑ์บญั ชีต่ำงจำกเกณฑ์ภำษี
(73,503,910.66)
296,872.05
(71,398,689.99)
3,400,096.88
รำยจ่ำยต้องห้ำม
12,584,446.43
(58,957,346.32)
13,011,613.84
(62,379,746.09)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
359,256,977.86
371,923,971.74
320,819,031.47
337,166,350.27
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ ง (ร้อยละ)

17

17

17

17

23. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี กับธนำคำร 10 และ 11 แห่ ง จำนวน 200 ล้ำนบำท
และ 210 ล้ำนบำท โดยไม่มีหลักประกันและมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับธนำคำร 7 แห่ ง และ 8 แห่ ง จำนวน 1,855 ล้ำนบำท และ
1,915 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
24. เจ้ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
รำยได้รับล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

2562
4,323,805,716.51
629,272,412.73
713,744.50
4,953,791,873.74

2561
5,044,017,313.82
670,697,972.13
1,126,634.50
5,715,841,920.45

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
4,392,284,201.94 5,088,765,390.73
571,936,470.41
614,547,887.15
0.00
0.00
4,964,220,672.35 5,703,313,277.88

- 34 25. เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
งบกำรเงินรวม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น
รวม

2562
26,219,000.00
26,219,000.00

2561
22,000,000.00
22,000,000.00

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
26,219,000.00
22,000,000.00
26,219,000.00
22,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะสั้น ซึ่งออกเป็ นตัว๋ สัญญำใช้เงิน อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 1.50 ต่อปี
โดยไม่มีหลักประกัน
26. เจ้ำหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
97,337,564.24
(24,842,019.97)
72,495,544.27

เจ้ำหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

2561
88,875,350.44
(21,768,225.38)
67,107,125.06
(หน่ วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงินขั้นตำ่ ทีต่ ้ องจ่ ำย

2562

2561

มูลค่ ำปั จจุบันของจำนวนเงินขั้นตำ่ ทีต่ ้ องจ่ ำย

2562

2561

ภำยใน 1 ปี

33,469,206.70

29,602,172.40

24,842,019.97

21,768,225.38

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

84,451,645.75

79,322,940.60

72,495,544.27

67,107,125.06

117,920,852.45

108,925,113.00

97,337,564.24

88,875,350.44

(20,583,288.21)

(20,049,762.56)

0.00

0.00

97,337,564.24

88,875,350.44

97,337,564.24

88,875,350.44

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคตของ
สัญญำเช่ำกำรเงิน
มูลค่ำปั จจุบนั ของหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน
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สิ นทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บำท)
2562

2561

ยำนพำหนะ

148,385,239.47

153,863,522.96

หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

(59,690,643.99)
88,694,595.48

(70,296,053.57)
83,567,469.39

27. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั จ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและบำเหน็จ ตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนตำมสิ ทธิและอำยุงำน
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีควำมเสี่ ยงจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ได้แก่ควำมเสี่ ยงของช่วงชีวิต
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงจำกตลำด (เงินลงทุน)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน-หมุนเวียน
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน-ไม่หมุนเวียน
รวมมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

0.00

19,215,532.00

0.00

18,579,061.00

222,947,253.01
222,947,253.01

179,332,412.12
198,547,944.12

194,835,007.64
194,835,007.64

162,219,063.00
180,798,124.00

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 1 มกรำคม

198,547,944.12

210,364,964.56

180,798,124.00

194,098,387.00

ต้นทุนบริ กำรในอดีต

10,162,871.03

0.00

5,127,269.38

0.00

ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และดอกเบี้ย

16,570,485.99

16,409,484.56

13,964,042.39

14,367,142.00

ผลประโยชน์จ่ำย

(19,654,441.00)

(28,226,505.00)

(19,055,292.00)

(27,667,405.00)

17,320,392.87
222,947,253.01

0.00
198,547,944.12

14,000,863.87
194,835,007.64

0.00
180,798,124.00

(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรผลประโยชน์
พนักงำนตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

- 36 27. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่ อ)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่บริ ษทั ฯ คำดว่ำจะจ่ำยตำมระยะเวลำ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
ภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยภำยใน 1 ปี
ภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยเกินกว่ำ 1 ปี
รวม

0.00
222,947,253.01
222,947,253.01

2561
19,215,532.00
179,332,412.12
198,547,944.12

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
0.00
18,579,061.00
194,835,007.64
162,219,063.00
194,835,007.64
180,798,124.00

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

2562
10,162,871.03
12,700,262.34
3,870,223.65
26,733,357.02

2561
0.00
12,016,652.56
4,392,832.00
16,409,484.56

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
5,127,269.38
0.00
10,529,287.74
10,358,932.00
3,434,754.65
4,008,210.00
19,091,311.77
14,367,142.00

กลุ่มบริ ษทั รับรู้ คำ่ ใช้จ่ำยในรำยกำรต่อไปนี้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
15,108,758.42
9,664,027.00
12,027,526.42
8,869,731.00
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
7,806,336.25
3,727,520.56
3,245,523.00
2,672,954.00
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
3,818,262.35
3,017,937.00
3,818,262.35
2,824,457.00
รวม
26,733,357.02
16,409,484.56
19,091,311.77
14,367,142.00
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบกำรเงินรวม
2562
รวมอยูใ่ นกำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม
รับรู ้ ระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

12,816,464.36
17,320,392.87
30,136,857.23

2561
12,816,464.36
0.00
12,816,464.36

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
16,418,728.50
14,000,863.87
30,419,592.37

16,418,728.50
0.00
16,418,728.50
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ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก )
(ร้ อยละ)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

อัตรำคิดลด

1.47 - 2.02

2.15 - 3.17

1.47 - 1.77

2.15 - 2.69

กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต

2.50 - 8.00

2.50 - 8.00

2.50 - 5.00

2.50 - 5.00

อัตรำมรณะ

TMO2017

TMO2017

TMO2017

TMO2017

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงำน (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป "ซึ่งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงที่ทำงำนติดต่อกันครบ
20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ำยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำยสี่ ร้อยวัน"

ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลกระทบต่อกำรตั้งสำรอง

ผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น เป็ นจำนวนเงิน 10.16 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำรจำนวน 5.13 ล้ำนบำท) โดยรับรู ้ ตน้ ทุนบริ กำรในอดีต
เป็ นค่ำใช้จ่ำย ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กำรวิเครำะห์ ควำมอ่ อนไหว
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้อย่ำง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รำยงำน

โดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ น

จำนวนเงิน ดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บำท)
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.5)

(8,777,395.00)

(7,222,998.00)

(7,219,604.00)

(6,290,253.00)

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้ อยละ 0.5)

9,411,087.00

7,706,672.00

7,712,479.00

6,692,338.00

10,825,559.00

8,044,442.00

9,027,478.00

7,037,055.00

(10,179,981.00)

(7,612,970.00)

(8,517,395.00)

(6,676,740.00)

อัตรำมรณะ (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5)

(41,698.00)

(33,160.00)

(35,482.00)

(29,426.00)

อัตรำมรณะ (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5)

41,746.00

33,182.00

35,528.00

29,448.00

(12,974,167.00)

(9,830,994.00)

(11,546,946.00)

(9,007,275.00)

14,281,883.00

10,687,017.00

12,717,713.00

9,790,536.00

กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5)
กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5)

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
(เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5, 10)
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
(เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5, 10)
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กำรวิเครำะห์น้ ีไม่ได้คำนึ งกำรกระจำยตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คำดหวังภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว แต่ได้แสดง
ประมำณกำรควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนต่ำงๆ
28. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงำนร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำม พ.ร.บ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง
ณ วันที่ 27 มิถุนำยน 2533 ทะเบียนเลขที่ 309/2533 และมอบหมำยให้ผจู้ ดั กำรรับอนุ ญำตเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุนนี้ โดยหักจำก
เงินเดือนพนักงำนส่วนหนึ่ งและบริ ษทั ฯ จ่ำยสมทบส่ วนหนึ่ง และจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณี ที่ออกจำกงำนตำมระเบียบกำรที่กำหนด
29. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละห้ำของกำไรสุ ทธิสำหรับปี หักยอดขำดทุนสะสมต้นปี (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิ บ
ของทุนจดทะเบียนทุนสำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
30. เงินปั นผล
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 อนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับ
ผลกำรดำเนิ นงำน งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น จำนวน
330,000,000 หุ ้น ในอัตรำหุ ้นละ 0.60 บำท (หกสิ บสตำงค์) รวมเป็ นเงิน 198,000,000.00 บำท โดยจ่ำยจำกกำไรสะสมของกิจกำร
ซึ่งได้จ่ำยให้ผถู้ ือหุ้นเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2562
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2562 อนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำร
ดำเนิ นงำน สำหรับปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจำนวน 330,000,000 หุ้น ในอัตรำหุ ้นละ 1.50 บำท รวมเป็ นเงิน 495,000,000.00 บำท
โดยบริ ษทั ได้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ ้นละ 0.50 บำท เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 และจ่ำยเงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
ในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็ นเงิน 330,000,000.00 บำท ในวันที่ 21 พฤษภำคม 2562 เรี ยบร้อยแล้ว
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2561 อนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำร
ดำเนิ นงำน สำหรับปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจำนวน 330,000,000 หุ้น ในอัตรำหุ ้นละ 1.50 บำท รวมเป็ นเงิน 495,000,000.00 บำท
โดยบริ ษทั ได้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ ้นละ 0.50 บำท เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 และจ่ำยเงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
ในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็ นเงิน 330,000,000.00 บำท ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
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ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้จ่ำย ที่สำคัญมีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และต้นทุนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ ำง
ซื้อสิ นค้ำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

35,622,922.04

(108,461,091.39)

34,712,553.75

(108,781,253.98)

26,867,231,567.18 19,324,059,072.92 27,812,025,913.96 19,320,662,344.64
464,163,935.51

414,430,888.09

0.00

0.00

1,079,818,636.37

877,985,511.27

920,619,367.20

779,263,143.42

91,712,421.76

119,750,625.10

75,187,972.00

70,655,040.00

ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย

159,398,789.16

155,230,931.00

99,825,837.18

99,598,884.21

ค่ำส่ งเสริ มกำรขำยและค่ำขนส่ ง

1,264,347,779.37

1,853,238,877.61

1,214,309,144.68

1,812,225,464.74

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรและกรรมกำร

32. กำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
รำยกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ของกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562
2561
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
0.00
1,784,230.80
รำยได้อื่น
0.00
669,831.80
รวมรำยได้
0.00
2,454,062.60
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
0.00
1,828,848.80
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจำหน่ ำย
0.00
275,392.51
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
0.00
2,774,680.30
ต้นทุนทำงกำรเงิน
0.00
1,713.97
รวมค่ำใช้จ่ำย
0.00
4,880,635.58
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้จำกกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
0.00
(2,426,572.98)
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กระแสเงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน) กำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรดำเนิ นงำน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2561
(2,426,572.98)
(2,426,572.98)

33. กำรบริหำรกำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรบริ หำรทำงกำรเงินคือ กำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำง ต่อเนื่ องและดำรงไว้
ซึ่งโครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสม
34. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติ บริ ษทั มหำชน จำกัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรในฐำนะผูบ้ ริ หำร
35. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
(หน่ วย : บำท)

กำไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย (หุ ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
1,709,775,743.16 1,743,377,121.33 1,575,211,506.63 1,643,563,647.14
330,000,000
330,000,000
330,000,000
330,000,000
5.18
5.28
4.77
4.98

36. รำยกำรบัญชีกบั กิจกำรและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรบัญชีกบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ กิจกำรเหล่ำนี้ เกี่ยวข้องกันโดยกำรถือหุ ้นระหว่ำงกันหรื อ
กำรมีผถู้ ือหุ้นหรื อกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน หรื อมีกรรมกำร/ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้น ผลของรำยกำรดังกล่ำวได้แสดงไว้ใน
งบกำรเงินตำมมูลฐำนที่ตกลงร่ วมกันซึ่งเป็ นปกติทำงกำรค้ำระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ควำมสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4, 14, 15, 16 และ 17 สำหรับ
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หำรสำคัญและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
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ชื่อกิจกำร
ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง/
สัญชำติ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด
ประเทศไทย
SAHA VIETNAM Co., Ltd.
ประเทศเวียดนำม
บริ ษทั แดรี่ ไทย จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซันร้ อยแปด จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั สหอุบลนคร จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ศรี รำชำขนส่ ง จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ไทย - เมียนม่ำร์ ซัคเซส เวนเจอร์
จำกัด
ประเทศไทย
PRESIDENT FOODS (CAMBODIA)
Co., Ltd.
ประเทศกัมพูชำ
บริ ษทั ร่ วมอิสสระ จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั สห ลอว์สนั จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ้ง จำกัด
ประเทศไทย
CANCHANA INTERNATIONAL
Co., Ltd.
ประเทศกัมพูชำ
บริ ษทั สยำม อำรำตะ จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ร่ วมอิสสระ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จำกัด
ประเทศเมียนมำร์
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
(มหำชน)
ประเทศไทย
บริ ษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)
ประเทศไทย
บริ ษทั ฟำร์ อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด
(มหำชน) (เดิมชื่อ บมจ.ฟำร์ อีสท์ ดีดีบี)
ประเทศไทย
บริ ษทั บูติคนิ วซิ ต้ ี จำกัด (มหำชน)
ประเทศไทย
บริ ษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหำชน)
ประเทศไทย

บริ ษัทถือหุ้น

ลักษณะควำมสัมพันธ์

(ร้ อยละ)
99.99
99.99
59.37
100.00
63.91

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

17.75
20.00
20.00
20.00

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

35.00

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

30.00
25.00
21.34
32.00

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

40.00
25.00
25.00
24.00

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

8.64

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

8.53

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

11.91
0.72
18.12

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
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ชื่ อกิจกำร

ลักษณะควำมสั มพันธ์

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/

บริษัทถือหุ้น

สั ญชำติ

(ร้ อยละ)

บริ ษทั ประชำอำภรณ์ จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

8.80

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั นิ วซิ ต้ ี (กรุ งเทพ) จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

0.45

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

1.95

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

8.69

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั ไทยวำโก้ จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

8.03

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

7.81

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั โอ.ซี .ซี . จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

1.27

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั รำชำอูชิโน จำกัด
บริ ษทั ฮูเวอร์ อุตสำหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั สหชลผลพืช จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.16
9.91
2.57
9.20

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั ไทยทำเคดะเลซ จำกัด

ประเทศไทย

3.46

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั แพนแลนด์ จำกัด
บริ ษทั ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
บริ ษทั ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั คิวพี (ประเทศไทย) (กิ่วไป้ ) จำกัด
บริ ษทั เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
บริ ษทั ไทยซันฟูดส์ จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

14.13
10.00
6.25
5.00
10.00
7.75
19.60
16.88

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั บำงกอกรับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนลแลบบอรำทอรี ส์
จำกัด
บริ ษทั รำชสี มำชอปปิ้ งคอมเพล็กซ์ จำกัด
บริ ษทั เดอะมอลล์รำชสี มำ จำกัด
บริ ษทั วำเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษทั เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเทศไทย

0.53

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

9.83
2.00
2.00
7.14

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย

8.53
15.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บริ ษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล

- 43 36. รำยกำรบัญชีกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
ชื่ อกิจกำร

ลักษณะควำมสั มพันธ์

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/

บริษัทถือหุ้น

สั ญชำติ

(ร้ อยละ)

ประเทศไทย

12.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย

5.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสทรี จำกัด

ประเทศไทย

14.37

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั แชมป์ เอช จำกัด

ประเทศไทย

4.17

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั เทรเชอร์ ฮิลล์ จำกัด

ประเทศไทย

4.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั ทรำนสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษทั ร่ วมประโยชน์ จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

9.00
3.93

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั โชควัฒนำ จำกัด
บริ ษทั เมย์ฟลำวเวอร์ สห ทรำเวล (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษทั แคน จำกัด

ประเทศไทย

0.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.00
0.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั ซันคัลเลอร์ โอ.เอ. จำกัด

ประเทศไทย

0.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั ซันแอนด์แซนด์ จำกัด

ประเทศไทย

0.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั เพรซิ เดนท์ โครำคุเอ็น จำกัด
บริ ษทั สปริ งบอร์ ด พลัส จำกัด
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จำกัด
ผูบ้ ริ หำร

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.00
0.00
0.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บุคคลที่มีอำนำจและควำมรับผิดชอบ

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
บริ ษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั นวเวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน) (เดิมชื่อ บมจ.เคพีเอ็น เฮลท์แคร์)

กำรวำงแผนสัง่ กำรและควบคุมกิจกำรต่ำง ๆ
ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม ทั้งนี้
รวมถึงกรรมกำรของบริ ษทั (ไม่ว่ำจะทำหน้ำที่
ในระดับบริ หำรหรื อไม่)
กำรกำหนดรำคำกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

นโยบำยรำคำ

รำยได้จำกกำรขำย

รำคำตลำด/รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำร

ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกัน

รำยได้อื่น

รำคำตลำด/ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกัน

เงินปั นผลรับ

ตำมที่ประกำศจ่ำย

ซื้ อสิ นค้ำ

รำคำที่ตกลงร่ วมกัน/ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกัน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รำคำตลำด/ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกัน
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รำยกำรบัญชี กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสำระสำคัญ มีรำยละเอียดสรุ ปดังนี้
(หน่ วย : บำท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

13,908,829.47

15,495,418.00

บริ ษทั ร่ วม

218,900,100.51

199,838,410.67

218,900,100.51

199,838,410.67

28,290,364.25

20,457,254.70

28,290,364.25

20,457,254.70

บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

96,443,084.55

39,583,941.83

บริ ษทั ร่ วม

20,003,071.18

12,909,453.98

13,838,315.18

12,909,453.98

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

25,942,338.96

25,178,916.20

25,942,338.96

25,178,916.20

บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

982,678,496.60

852,475,663.45

บริ ษทั ร่ วม

71,311.03

0.00

71,311.03

0.00

24,761,791,793.86

23,607,658,118.43

24,761,791,793.86

23,607,658,118.43

บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

91,659,774.48

70,113,053.60

บริ ษทั ร่ วม

22,827,359.56

7,321,000.00

22,827,359.56

7,321,000.00

388,917,737.59

330,103,838.72

388,917,737.59

330,103,838.72

0.00

0.00

9,130,487.46

8,809,341.85

933,332.80

583,333.00

933,332.80

583,333.00

307,504,879.60

214,070,727.50

307,504,879.60

214,070,727.50

64,051,972.00

60,515,040.00

63,601,972.00

60,155,040.00

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

9,112,183.87

8,475,441.88

9,112,183.87

8,475,441.88

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

73,164,155.87

68,990,481.88

72,714,155.87

68,630,481.88

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้อื่น

ค่ำใช้จ่ำย
ซื้อสิ นค้ำ

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำย

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่ำย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
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รำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสำระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

2561

สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ลูกหนี้ กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

18,460,992.90

18,952,050.71

41,015,695.69

41,153,457.97

41,015,695.69

41,153,457.97

3,562,782.28

3,894,109.84

3,562,782.28

3,894,109.84

0.00
145,522,740.34

0.00
1,907,880,627.99

3,777,042.00
145,522,740.34

4,081,189.71
1,907,880,627.99

27,500,000.00

60,000,000.00

27,500,000.00

60,000,000.00

0.00

0.00

3,787,344.00

3,204,378.67

4,606.00

187,523.00

4,606.00

187,523.00

2,023,811,541.71

1,763,314,455.66

2,023,811,541.71

1,763,314,455.66

0.00

0.00

20,583,288.21

20,049,762.56

บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

144,522,289.54

131,533,326.75

บริ ษทั ร่ วม

76,302.80

0.00

76,302.80

0.00

3,571,302,267.69

3,896,704,327.24

3,571,302,267.69

3,896,704,327.24

บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

665,203.44

0.00

บริ ษทั ร่ วม

5,686,956.34

560,815.55

5,686,956.34

560,815.55

154,995,252.01

108,457,114.33

154,995,252.01

108,457,114.33

8,467,858.20

8,406,687.20

8,467,858.20

8,406,687.20

บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำขนส่ งค้ำงรับ
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำส่ งเสริ มกำรขำยค้ำงรับ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
บริ ษทั ย่อย
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจขำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค และพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และให้บริ กำร
และบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่งประกอบธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ กลุม่ บริ ษทั มีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลักคือประเทศไทยและมีบำงส่วนงำนเป็ นภูมิศำสตร์
ต่ำงประเทศ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุม่ บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยในส่วนงำนภูมิศำสตร์ ต่ำงประเทศ จำนวน 852.96 ล้ำนบำท
และ 789.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ส่ วนงำนของกลุม่ บริ ษทั ในงบกำรเงินรวมมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
ขำยสิ นค้ำอุปโภค

อำคำรสำนักงำน

บริโภค

ให้ เช่ ำ
2562

อื่นๆ

กำรตัดบัญชี

รวม

รำยกำรระหว่ำงกัน

2562

2561

2561

2562

32,755.4

32,715.4

77.8

98.8

97.3

996.6

868.0

73.0

59.7

33,752.0

33,583.4

150.8

28,570.8

27,882.7

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริ หำร

3,644.7

กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน

1,536.5

2561

2562

2561

2562

2561

รำยได้
รำยได้จำกภำยนอก

0.0

0.0

32,930.5

32,877.6

12.7

7.0 (1,082.2)

(934.7)

0.0

0.0

158.5

110.0

70.4 (1,082.2)

(934.7) 32,930.5

32,877.6

63.1

59.6

59.4

37.5

(964.5)

(873.5) 27,728.8

27,106.3

4,132.1

49.8

39.1

0.0

0.0

(115.2)

(90.4)

3,579.3

4,080.8

1,568.6

37.9

59.9

50.6

32.9

(2.5)

29.2

1,622.4

1,690.5

รำยได้อื่น

758.3

511.8

ค่ำใช้จ่ำยไม่ปันส่วน

(276.0)

(49.0)

(0.4)

(0.4)

(359.3)
0.0
1,745.0

(371.9)
(2.4)
1,778.6

11,233.7

10,768.8

สิ นทรัพย์ไม่ปันส่ วน

15,862.5

15,945.1

สิ นทรัพย์ท้งั สิ้นตำม
งบกำรเงินรวม

27,096.2

26,713.9

7,645.2

8,229.8

หนี้สินไม่ปันส่ วน

1,036.0

1,120.1

หนี้สินทั้งสิ้นตำม
งบกำรเงินรวม

8,681.2

9,349.9

159.4

155.9

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
รำยได้ท้งั สิ้น

63.4

ผลได้(เสี ย)
ต้นทุนตำมส่ วนงำน

ดอกเบี้ยจ่ำย
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิสำหรับปี จำกกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก
กำไรสุ ทธิ
ข้อมูลอื่น
สิ นทรัพย์ส่วนงำน

หนี้สินส่ วนงำน

ค่ำเสื่อมรำคำ

8,083.3

7,595.8

102.2

8,050.6

8,176.0

107.3

3,091.1

2.9

41.0

2,654.6

8.6

33.8

59.3

46.6

16.2

63.6

45.2

14.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- 47 38. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำ
38.1 ภำระผูกพัน
38.1.1 บริ ษทั ฯ มีภำระค้ำประกันที่ทำกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ให้กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นกำร
ค้ำประกันตำมสัดส่วนของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
2562

2561

5,000,000.00

5,000,000.00

- บจ.ซูรูฮะ ( ประเทศไทย )

35,500,000.00

35,500,000.00

- บจ.โมบำย โลจิสติกส์

14,000,000.00

14,000,000.00

216,000,000.00
270,500,000.00

216,000,000.00
270,500,000.00

บริ ษทั ย่อย
- บจ.ทิพย์วำริ นวัฒนำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

- บจ.สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท
รวมภำระค้ำประกัน

38.1.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ได้ร่วมกันค้ำประกันตำมสัดส่วนกำรลงทุน
ของผูร้ ่ วมลงทุนฝ่ ำยไทยให้กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
2562

2561

- บจ.ทรำนคอสมอส(ไทยแลนด์)

10,890,000.00

10,890,000.00

- บจ.สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่
รวม

82,740,000.00
93,630,000.00

82,740,000.00
93,630,000.00

38.1.3 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันในกำรออกหนังสื อค้ำประกันต่อหน่ วยงำนรำชกำรและบริ ษทั เอกชน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
2562

2561

3,440,100.00

3,040,100.00

619,645.00

676,445.00

0.00
4,059,745.00

200,000.00
3,916,545.00

ภำระในกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ำประกัน
กำรใช้ไฟฟ้ำ
หน่วยงำนรำชกำร
บริ ษทั เอกชน
รวม

- 48 38. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำ (ต่ อ)
38.2 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ
38.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภำระหนี้ กบั ธนำคำรโดยกำรรับเงินล่วงหน้ำจำกกำรให้ธนำคำร
เรี ยกเก็บเงินตำมตัว๋ เงินรับกำรค้ำที่ครบกำหนด จำนวน 92.67 ล้ำนบำท และ 44.81 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ภำระหนี้ ดงั กล่ำว
จะหมดไปเมื่อธนำคำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็คแต่ละฉบับได้
38.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันกับธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งจำกกำรทำสัญญำให้กำรสนับสนุ น
กำรก่อสร้ ำง แก่ บจ.ร่ วมอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำนวน 60 ล้ำนบำท
39. กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
39.1 นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ วิธีกำรที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู ้ และวัดมูลค่ำที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินแต่ละประเภท
39.2 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกรรมทำงตรำสำรทำงกำรเงิน เพื่อเก็งกำไรหรื อเพื่อค้ำ
39.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ อำจมีควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำน
และกระแสเงินสด
39.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสิ นเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรให้สินเชื่ออย่ำงระมัดระวังซึ่งลูกหนี้ กำรค้ำส่ วนใหญ่มีกำรติดต่อกันมำเป็ นเวลำนำนจึงคำดว่ำ
ไม่น่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกกำรติดตำมและเรี ยกเก็บหนี้
39.5 รำคำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่จดั เป็ นระยะสั้น

และเงินกูย้ ืมมีอตั รำอยูใ่ นเกณฑ์เดียวกับตลำด รำคำตำม

บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ
นอกจำกนี้ผบู้ ริ หำรเชื่อว่ำบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมเสี่ ยงจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีนยั สำคัญ
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39.5 รำคำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยในงบกำรเงินรวม ดังนี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2562

2561

อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ไม่มอี ตั รำ
ลอยตัว

คงที่

รวม

อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ไม่มอี ตั รำ

ดอกเบีย้

ลอยตัว

คงที่

รวม

ดอกเบีย้

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

1,010.08

0.00

377.73

1,387.81

1,830.06

0.00

192.85

2,022.91

เงินลงทุนชัว่ ครำว

1,450.70

0.00

0.00

1,450.70

1,880.92

0.00

0.00

1,880.92

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

27.50

0.00

27.50

0.00

60.00

0.00

60.00

ลูกหนี้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี

0.00

7.39

0.00

7.39

0.00

2.27

0.00

2.27

ลูกหนี้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน

0.00

2.80

0.00

2.80

0.00

10.19

0.00

10.19

เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น

0.00

26.22

0.00

26.22

0.00

22.00

0.00

22.00

เงินรับฝำกพนักงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.15

0.00

7.15

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
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39.5 รำคำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่ อ)
อัตรำดอกเบี้ยและเงินที่ครบกำหนดของเครื่ องมือทำงกำรเงินจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2562
เมื่อทวงถำม

ภำยใน

มำกกว่ ำ

12 เดือน

12 เดือน

2561
รวม

อัตรำดอกเบีย้

เมื่อทวงถำม

ร้ อยละ

ภำยใน

มำกกว่ ำ

12 เดือน

12 เดือน

รวม

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละ

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,387.81

0.00

0.00

1,387.81 0.300 - 1.000

2,022.91

0.00

0.00

2,022.91

0.300 - 1.250

0.00

1,450.70

0.00

1,450.70 1.250 - 1.900

0.00

1,880.92

0.00

1,880.92

1.450 - 1.725

27.50

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

6.025

ลูกหนี้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี

0.00

7.39

0.00

7.39 5.400 - 6.600

0.00

2.27

0.00

2.27

5.400 - 6.600

ลูกหนี้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

0.00

0.00

2.80

2.80 5.400 - 6.600

0.00

0.00

10.19

10.19

5.400 - 6.600

เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น

26.22

0.00

0.00

26.22

1.500

22.00

0.00

0.00

22.00

1.500

เงินรับฝากพนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

-

7.15

0.00

0.00

7.15

1.500

เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

27.50

6.025

หนีส้ ินทางการเงิน
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39.5 รำคำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2561

อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ไม่มอี ตั รำ
ลอยตัว

คงที่

รวม

อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ไม่มอี ตั รำ

ดอกเบีย้

ลอยตัว

คงที่

รวม

ดอกเบีย้

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

763.24

0.00

375.31

1,138.55

1,684.54

0.00

192.04

1,876.58

1,272.06

0.00

0.00

1,272.06

1,532.36

0.00

0.00

1,532.36

0.00

27.50

0.00

27.50

0.00

60.00

0.00

60.00

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี

0.00

24.84

0.00

24.84

0.00

21.77

0.00

21.77

เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น

0.00

26.22

0.00

26.22

0.00

22.00

0.00

22.00

เงินรับฝากพนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.15

0.00

7.15

เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.00

72.50

0.00

72.50

0.00

67.11

0.00

67.11

เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
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39.5 รำคำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่ อ)
อัตรำดอกเบี้ยและเงินที่ครบกำหนดของเครื่ องมือทำงกำรเงินจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
เมื่อทวงถำม

ภำยใน

มำกกว่ ำ

12 เดือน

12 เดือน

2561
รวม

อัตรำดอกเบีย้

เมื่อทวงถำม

ร้ อยละ

ภำยใน

มำกกว่ ำ

12 เดือน

12 เดือน

รวม

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละ

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,138.55

0.00

0.00

1,138.55 0.300 - 0.750

1,876.58

0.00

0.00

1,876.58

0.300 - 1.250

0.00

1,272.06

0.00

1,272.06 1.475 - 1.900

0.00

1,532.36

0.00

1,532.36

1.475 - 1.500

27.50

0.00

0.00

27.50

60.00

0.00

0.00

60.00

6.025

0.00

24.84

0.00

24.84 1.780 - 10.840

0.00

21.77

0.00

21.77

1.780 - 10.840

เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น

26.22

0.00

0.00

26.22

1.500

22.00

0.00

0.00

22.00

1.500

เงินรับฝากพนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

-

7.15

0.00

0.00

7.15

1.500

เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.00

0.00

72.50

0.00

0.00

67.11

67.11

1.780 - 10.840

เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.025

หนีส้ ินทางการเงิน
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี

72.50 1.780 - 10.840

- 53 40. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีรำคำทุนหรื อวิธีรำยได้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ กิจกำรต้องใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมให้มำกที่สุด โดยให้คำนิ ยำมของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1

เป็ นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่ำงเดียวกัน
และกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำได้

ข้อมูลระดับ 2

เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อ
จำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

ข้อมูลระดับ 3

เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย :
เงินลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในกิจกำรอื่น

6,674,762,803.20

0.00

0.00

6,674,762,803.20

457,923,561.20

1,869,894,370.73

0.00

2,327,817,931.93

ในระหว่ำงปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563

(ลงชื่อ)……………………………………………………………………….กรรมกำร
(

)

