
บริษัท  สหพฒันพบูิล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

1.  ข้อมูลทั่วไป

     1.1   ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั

            บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ำกดั (มหำชน)  ("บริษทัฯ")  ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดั ภำยใตป้ระมวลกฎหมำย

     แพง่และพำณิชยข์องประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี  15  มกรำคม  2495  มีภูมิล ำเนำอยูใ่นประเทศไทยตั้งอยูเ่ลขท่ี  2156 

     ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบำงกะปิ  เขตหว้ยขวำง  กรุงเทพฯ    บริษทัฯ ไดเ้ขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์

     แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  30 มิถุนำยน 2521  

            บริษทัฯ ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค - บริโภค  โดยมีบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจอ่ืนๆ  ตำมรำยละเอียดใน

     หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3

     1.2   กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

            สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)   ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่ง

     ต่อเน่ือง  ท  ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจ

     น ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ   อยำ่งไรกต็ำมฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั

     ติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลคำ่ของสินทรัพย ์ประมำณกำร

หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ  

เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง

2.  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิ

2.1   เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี  พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี 

พ.ศ. 2543 โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนด

รำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 และตำมกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

งบกำรเงินของบริษทัฯ  จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลคำ่ขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน

ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปล

จำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี
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2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2562)   และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1  มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน   เพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม

กบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ   โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร   

ให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น   

สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั   อยำ่งไรกต็ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำร

ส ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 

จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท และกำรวดัมูลคำ่เคร่ือง

มือทำงกำรเงินดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน  ลกัษณะของกระแส

เงินสดตำมสญัญำและ แผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยคำ่ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน  และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง   รวมถึงกำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี

กำรจดัประเภทและวดัมูลคำ่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน โดยกลุ่มบริษทั

ตอ้งวดัมูลคำ่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพย์

ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำง

กำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำ

คำ่เผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
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2.2      มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ)

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563

และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำน

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลคำ่ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของ

สญัญำเช่ำและก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลคำ่ต  ่ำ

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภท

สญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5

แนวปฏิบัตทิำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เตมิทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบ

ในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ี

ยงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563  และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำร

จดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563     กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติม

ทำงบญัชีในเร่ืองกำรวดัมูลคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตำมวิธีกำรอยำ่งง่ำย  กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย ์ และกำรวดัมูลคำ่

ยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด

ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลคำ่ของสินทรัพย ์จำกควำมไม่แน่นอนของ

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563    กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีส ำหรับทุกเร่ืองท่ี

กลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผำ่นมำ โดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั
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2.  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิ (ต่อ)

     2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และ

ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564  มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
ประกอบดว้ย กำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ค  ำนิยำมของธุรกิจ ค  ำนิยำมของควำมมี
สำระส ำคญั และกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำว
มำถือปฏิบติั

3.  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม 

3.1  งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั  สหพฒันพิบูล จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงถือหลกัเกณฑก์ำรรวมเฉพำะบริษทั   
ยอ่ยซ่ึงบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ำกดั (มหำชน) มีอ  ำนำจในกำรควบคุมดงัน้ี

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ใน 2563 2562

บริษทัยอ่ยโดยตรง
บริษทั โชคชยัพิบูล จ  ำกดั ลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 99.99 99.99

และผลิตบะหม่ี
และเส้นหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป

บริษทั กรุงเทพ ทำวเวอร์ (1999) จ ำกดั อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ ประเทศไทย 99.99 99.99
บริษทั ทิพยว์ำรินวฒันำ จ ำกดั ผลิตน ้ำแร่ ประเทศไทย 59.37 59.37
Saha Vietnam Co., Ltd. ศนูยจ์  ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศเวียดนำม 100.00 100.00
บริษทั แดร่ีไทย จ ำกดั นมเปร้ียว ประเทศไทย 63.91 63.91

บริษทัยอ่ยโดยทำงออ้ม
บริษทั ทิพยว์ำริน อินเตอร์ แพค็เกจจ้ิง จ  ำกดัผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติกข้ึนรูป ประเทศไทย 59.37 59.37
  (ถือหุน้โดย บริษทั ทิพยว์ำรินวฒันำ จ ำกดั ร้อยละ 99.00 )
บริษทั เอสพีซี  เวนเจอร์ส จ ำกดั ลงทุนในธุรกิจ Startup ประเทศไทย 99.99 99.99
  (ถือหุน้โดย บริษทั โชคชยัพิบูล จ  ำกดั ร้อยละ 90.00 และบริษทั กรุงเทพ ทำวเวอร์ (1999) จ ำกดั ร้อยละ 10.00)

3.2  ยอดคงคำ้งและรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนัของกลุ่มบริษทัและยอดเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียกบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย  
ไดต้ดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม
3.3  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย รวมอยูใ่นงบกำรเงินรวม เร่ิมจำกวนัท่ีเขำ้ควบคุมจนถึงวนัท่ีขำยออกไป
3.4  งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยทำงบญัชีเดียวกนั  ส ำหรับรำยกำรบญัชีเหมือนกนั หรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั
ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม
3.5  เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 12 มีมติอนุมติัให้เลิก บริษทัยอ่ย (Saha vietnam Co., Ltd.) 
โดยไดด้ ำเนินกำรเลิกกิจกำร เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำงกำรช ำระบญัชี
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อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นหรือส่วนได้เสีย



3.  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม (ต่อ)

3.6  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2562 บริษทั โชคชยัพิบูล จ  ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนในบริษทั เอสพีซี เวนเจอร์ส จ ำกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน

จ ำนวน 20 ลำ้นบำท ในอตัรำร้อยละ 90.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวนเงิน  18 ลำ้นบำท 

3.7  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2562 บริษทั กรุงเทพ ทำวเวอร์ (1999) จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนในบริษทั เอสพีซี เวนเจอร์ส จ ำกดั ซ่ึงมีทุน

จดทะเบียนจ ำนวน  20 ลำ้นบำท ในอตัรำร้อยละ 10.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวนเงิน  2  ลำ้นบำท 

4.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั

4.1  กำรรับรู้รำยได้

4.1.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้  กล่ำวคือเม่ือมีกำรส่งมอบ

สินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลคำ่ท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืน

และส่วนลดและคำ่ธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจ โดยไม่รวมภำษีมูลคำ่เพ่ิม

        ส ำหรับกำรขำยท่ีให้สิทธิในกำรคืนสินคำ้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคำ้เป็นประมำณกำรหน้ีสิน

จำกกำรรับคืนสินคำ้    และบนัทึกสินคำ้ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกลูกคำ้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงิน    ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่ำว

วดัมูลคำ่โดยอำ้งอิงกบัมูลคำ่ตำมบญัชีเดิมของสินคำ้คงเหลือหกัดว้ยตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในกำรรับคืนสินคำ้ รวมถึงกำรลดลงท่ี

อำจเกิดข้ึนในมูลคำ่ของสินคำ้ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน

4.1.2 รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยรั์บรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดมี้กำรโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้กบัลูกคำ้แลว้  ณ  เวลำใด

เวลำหน่ึง กล่ำวคือ  เม่ือมีกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยแ์สดงตำมมูลคำ่ท่ีไดรั้บหกัดว้ยส่วนลดและ

คำ่ใช่จ่ำยท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยแทนให้แก่ลูกคำ้  เง่ือนไขในกำรจ่ำยช ำระเป็นไปตำมงวดกำรจ่ำยช ำระท่ีระบุในสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้จ ำนวน

เงินท่ีกลุ่ม บริษทัไดรั้บจำกลูกคำ้ก่อนกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  แสดงไวเ้ป็น "เงินมดัจ ำและเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้"  ในงบ

แสดงฐำนะกำรเงิน

4.1.3 รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำจะรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

4.1.4 รำยไดค้ำ่บริกำรรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริกำรเสร็จส้ิน

4.1.5 รำยไดอ่ื้น

 (1) รำยไดท้ำงกำรเงินจำกสญัญำเช่ำเงินทุน   รับรู้โดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  ตลอดระยะเวลำของสญัญำ

โดยค ำนวณจำกมูลคำ่ตำมบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีนั้น

(2) ดอกเบ้ียรับ ถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง

(3) เงินปันผลรับ ถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

4.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ไดแ้ก่  เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร ระยะเวลำไม่เกิน  3  เดือน  

4.3  สินคำ้คงเหลือ

สินคำ้คงเหลือประเภทสินคำ้อุปโภคและบริโภค แสดงในรำคำทุนหรือมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ  แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  รำคำทุน

ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั   

สินคำ้คงเหลือโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์   ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำงแสดงตำมรำคำทุนสุทธิจำก

คำ่เผ่ือผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลคำ่โครงกำร (ถำ้มี)

- 5 -



4.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั (ต่อ)

4.4  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยแสดงมูลคำ่ดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลคำ่ตำมบญัชีกบัมูลคำ่ยติุธรรมหกัตน้ทุนใน

กำรขำย กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก)   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำยหำกมูลคำ่ตำม
บญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย   มิใช่มำจำกกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป ในกรณีเช่นน้ี สินทรัพยต์อ้งมีไวเ้พ่ือขำยในทนัที
ในสภำพปัจจุบนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปส ำหรับกำรขำยสินทรัพยเ์หล่ำนั้น  และกำรขำยตอ้งมีควำม
เป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก  และกำรขำยดงักล่ำวตอ้งคำดว่ำจะเขำ้เง่ือนไขในกำรรับรู้รำยกำรเป็นกำรขำยท่ีเสร็จสมบูรณ์
ภำยใน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย์

ไม่มีกำรคิดคำ่เส่ือมรำคำส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย
4.5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกในรำคำทุนสุทธิจำกคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย    
4.6  อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ไดแ้ก่ อสงัหำริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้ำ่เช่ำ หรือจำกมูลคำ่ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ทั้งสองอยำ่ง    ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจ  หรือใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำร  หรือใชใ้นกำรบริหำรงำน

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน แสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสมและคำ่เผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย(์ถำ้มี) 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ค  ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลำ 20 - 40 ปี
4.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

ท่ีดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสม ส ำหรับทรัพยสิ์นท่ีซ้ือก่อนปี 2531 ค ำนวณ
คำ่เส่ือมรำคำ โดยวิธียอดลดลงจำกมูลคำ่สุทธิปีก่อนในอตัรำไม่เกินท่ีก ำหนดในประมวลรัษฎำกร  ส ำหรับทรัพยสิ์นท่ีซ้ือตั้งแต่ปี 2531
ค ำนวณคำ่เส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพย ์ ดงัน้ี

                           อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 20 - 40 ปี
                           ระบบสำธำรณูปโภค 5 - 20 ปี
                           ตน้ทุนพฒันำท่ีดิน 20 ปี
                           สินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน 5 ปี
                           เคร่ืองจกัร 5 ปี
                           อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี

4.8  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
บริษทัฯ บนัทึกคำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน แสดงสุทธิจำกกำรตดับญัชีสะสม โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ

กำรให้ประโยชน์โดยประมำณซ่ึงเท่ำกบั 10 ปี
4.9  สญัญำเช่ำ

นโยบบำยกำรบญัชีท่ีถือปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563
ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ โดยสญัญำจะเป็น

สญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ ถำ้สญัญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำร
แลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน
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4.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั (ต่อ)

4.9  สญัญำเช่ำ (ต่อ)

กลุ่มบริษทัประเมินอำยสุญัญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสญัญำเช่ำ หรือตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยูข่องสญัญำเช่ำ

ท่ีมีผลอยู ่ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและ

ระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ    หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  ทั้งน้ี พิจำรณำถึง

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ  กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่ออำยขุอง

สญัญำเช่ำดงักล่ำว เป็นตน้

กลุ่มบริษทัในฐำนะผู้เช่ำ

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลคำ่สญัญำเช่ำทุกสญัญำ เวน้แต่สญัญำเช่ำระยะสั้นและ

สญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลคำ่ต  ่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล  (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน)  กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพย์

สิทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลคำ่ดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เส่ือมรำคำ 

สะสมผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสมและปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลคำ่ของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่  รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำร

ใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมูลคำ่เร่ิมแรกตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระ

ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล  และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำท่ีไดรั้บ

คำ่เส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุญัญำเช่ำหรืออำยกุำรให้ประโยชน์

โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดงัน้ี

ยำนพำหนะ 3 - 5 ปี

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว

ไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ คำ่เส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ   จ  ำนวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยคำ่เช่ำคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำ จ  ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลคำ่

คงเหลือรวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยคำ่ปรับ

เพ่ือกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสญัญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ    กลุ่มบริษทั

บนัทึกคำ่เช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันี   หรืออตัรำเป็นคำ่ใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้น

ไดเ้กิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสญัญำ

เช่ำมีผล หำกอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของหน้ีสินสญัญำเช่ำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดได ้   ทั้งน้ีอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิมอำ้งอิงจำก

อตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลปรับดว้ยคำ่ควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมตำมระยะเวลำของสญัญำเช่ำนั้น หลงัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำ

เร่ิมมีผล     มูลคำ่ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ   และลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระ

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลคำ่ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะถูกจดัมูลคำ่ใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยสุญัญำเช่ำ

กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง
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4.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั (ต่อ)

4.9  สญัญำเช่ำ (ต่อ)

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมมูีลค่ำต ำ่

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำท่ีมีอำยสุญัญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสญัญำเช่ำ

ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลคำ่ต  ่ำ จะถูกรับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563

สัญญำเช่ำระยะยำว

กำรเช่ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่ำนั้นๆ  ให้จดัประเภทเป็น

สญัญำเช่ำกำรเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้ำโดยท ำสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย

ตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ   หกัดว้ยคำ่เส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  คำ่เช่ำท่ีช ำระจะแยกเป็นส่วนท่ี

เป็นคำ่ใชจ่้ำยทำงกำรเงิน และส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ีตำมสญัญำ  เพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือ

ของหน้ีสิน คำ่ใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคำ่งวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ โดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียแทจ้ริง

สญัญำเช่ำระยะยำวท่ีไม่ใช่สญัญำเช่ำทำงกำรเงินหรือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน

รับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยในส่วนก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

กลุ่มบริษทัในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ

สญัญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ

ของสญัญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิง

และรับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยตลอดอำยสุญัญำเช่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 

4.10 คำ่ควำมนิยม 

คำ่ควำมนิยม ในงบกำรเงินรวมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำรซ่ึงเป็นส่วนของตน้ทุนกำรรวมกิจกำรท่ีสูงกว่ำส่วนไดเ้สียใน

มูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย ์  หน้ีสิน  และหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนของบริษทัยอ่ย   คำ่ควำมนิยมจะบนัทึกตำมรำคำทุนหกัดว้ยคำ่เผ่ือ

กำรดอ้ยคำ่ ( ถำ้มี )

4.11 กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน      กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินของ

กลุ่มบริษทั หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยคำ่ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เม่ือมูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยมี์มูลคำ่ต  ่ำกว่ำมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลคำ่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย

ของสินทรัพยห์รือมูลคำ่จำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ใน

งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุน
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4.11 กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน (ต่อ)

จำกกำรดอ้ยคำ่ท่ีรับรู้ในงวดก่อนกต่็อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้  ำหนดมูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำร

รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่คร้ังล่ำสุด โดยมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่

ตอ้งไม่สูงกว่ำมูลคำ่ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทั

จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที
4.12 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  กลุ่มบริษทับนัทึกดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน   ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำร  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศท่ีคงเหลืออยู ่  ณ   วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  แปลงคำ่เป็นเงินบำท  โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน  ณ  วนันั้นซ่ึง  
ก  ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย    ก  ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน        
เบด็เสร็จ
4.13  ผลประโยชน์ของพนกังำน 

4.13.1  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน
กลุ่มบริษทัจดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้  ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวแ้ลว้ 

สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและไดรั้บกำรบริหำร โดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก    
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบจำกกลุ่มบริษทั    เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น

4.13.2  ผลประโยชน์พนกังำน 
กลุ่มบริษทัจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังำนหลงักำรเลิกจำ้ง เพ่ือจ่ำยให้แก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย

มูลคำ่ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนไดถู้กรับรู้รำยกำรในงบกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
จำกผูเ้ช่ียวชำญอิสระ  (นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั)  ดว้ยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ (Projected Unit  Credit  Method)     
ภำยใตส้มมติฐำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีบริษทัฯ   ก  ำหนดข้ึนอยำ่งเหมำะสม   

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงั
ออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
4.14  ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ภำษเีงนิได้ของปีปัจจุบัน
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก

ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน   

รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น   โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบั
ใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร  แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไป
ไดค้อ่นขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำด
ทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น
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4.14  ภำษีเงินได ้(ต่อ)

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับ
ลดมูลคำ่ตำมบญัชีดงักล่ำว  หำกมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในก ำไรขำดทุน  ยกเวน้ภำษีเงินไดร้อตดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้นอก
ก ำไรขำดทุนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้
4.15  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรเฉพำะใน

กรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน อยำ่งไรกต็ำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ในภำยหลงัดว้ย

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ในภำยหลงัดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ในภำยหลงัดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
กลุ่มบริษทัวดัมูลคำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตำมสญัญำ    และเง่ือนไขตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลคำ่ในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยคำ่ ทั้งน้ี ผลก ำไร
และขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตรำสำรหนี)้ 
กลุ่มบริษทัวดัมูลคำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์

ทำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสญัญำและเพ่ือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเง่ือนไขตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น

ทั้งน้ี   รำยไดด้อกเบ้ีย   ก  ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน   และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่หรือกำรโอนกลบัรำยกำรผล
ขำดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและค ำนวณดว้ยวิธีกำรเช่นเดียวกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย ในขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงในมูลคำ่ยติุธรรมอ่ืน ๆ จะรับรู้ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลง
ในมูลคำ่ยติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนเขำ้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้น

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีม่กีำรก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (ตรำสำรทุน)
ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไว ้เพ่ือคำ้เป็นตรำสำรทุน

ท่ีก ำหนดให้วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดั
ประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร 
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4.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั (ต่อ)
4.15  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไปรับรู้ในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นกำรไดรั้บคืนของตน้ทุน
กำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอยำ่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไม่มีขอ้ก ำหนดให้ประเมิน
กำรดอ้ยคำ่

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนจะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม

โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลคำ่ยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    
ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวหมำยรวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคำ้  เงินลงทุนใน

ตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงนิ
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภท

หน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ีผลก ำไร
และ     ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน     โดยกำรค ำนวณมูลคำ่รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงหรือส่วนเกินมูลคำ่    รวมถึงคำ่ธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็น
ส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี คำ่ตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงิน
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

กำรตดัรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือ

ไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะ  ไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินกต่็อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้     มีกำรยกเลิกภำระ
ผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้
กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู ่อยำ่งเป็นสำระส ำคญั  จะถือว่ำ
เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่  โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลคำ่ตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ
กลุ่มบริษทัรับรู้คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำม
สญัญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ      และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ
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ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก   กลุ่มบริษทั

วดัมูลคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสญัญำท่ีอำจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ี

หำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลคำ่ผลขำดทุน

ดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัเม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสญัญำเกินกว่ำ 

30 วนั กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัเม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสญัญำเกินกว่ำ

30 วนั เกินกว่ำ   90 วนั อยำ่งไรกต็ำม ในบำงกรณีกลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพ่ิมข้ึนของควำมเส่ียง

ดำ้นเครดิตอยำ่งมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสญัญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ

ดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ดงันั้น ทุกวนั

ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน    กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต   แต่จะรับรู้คำ่เผ่ือผล

ขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิต

จำกประสบกำรณ์ในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชีเม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสญัญำอีกต่อไป

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั   และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน    กต่็อเม่ือ

กิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้  และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ  หรือ

ตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563

  ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ

กลุ่มบริษทัตั้งคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจำกลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับกำรคำ้ท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็เงินไม่ได ้ โดยพิจำรณำจำกกำร

วิเครำะห์อำยหุน้ีและประวติักำรกำรเรียกเกบ็หน้ีในอดีต  ส ำหรับตัว๋เงินรับกำรคำ้ท่ีถึงก ำหนดเกิน  1  ปี   กลุ่มบริษทัจะตั้งคำ่เผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญทั้งจ  ำนวน 

เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน

เงินลงทุนระยะยำวท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยแสดงดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมกำรเปล่ียน

แปลงในมูลคำ่ยติุธรรมเป็นก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนแสดงในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

เม่ือไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนระยะยำวท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด    ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนปรับลด

ดว้ยคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน

ตน้ทุนของเงินลงทุนระยะยำวท่ีจ  ำหน่ำยในระหว่ำงปี  ค  ำนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั
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4.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั (ต่อ)

4.16  ก ำไรต่อหุน้

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปี ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ี

จ  ำหน่ำยและเรียกช ำระแลว้ 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด   ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปี ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออก

และเรียกช ำระแลว้  บวกดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั

4.17 ประมำณกำรหน้ีสิน

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือ

จำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต     ภำระผกูพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ำยช ำระภำระผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ หำกกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

รำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอยำ่งแน่นอน  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพย์

แยกต่ำงหำกแต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

4.18 กำรวดัมูลคำ่ยติุธรรม

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลำยขอ้ก ำหนดให้มีกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำง    

กำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน

กลุ่มบริษทัก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมูลคำ่ยติุธรรม   กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผูป้ระเมินมูลคำ่ ซ่ึงมี

ควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมท่ีมีนยัส ำคญั รวมถึงกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมระดบั 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำร

สูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน

ผูป้ระเมินมูลคำ่มีกำรทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้และปรับปรุงกำรวดัมูลคำ่ท่ีมีนยัส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอหำกมีกำรใช้

ขอ้มูลจำกบุคคลท่ีสำมเพ่ือวดัมูลคำ่ยติุธรรม  เช่น รำคำจำกนำยหนำ้ หรือกำรตั้งรำคำผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบุคคล

ท่ีสำมท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบักำรวดัมูลคำ่    รวมถึงกำรจดัระดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมว่ำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม

เม่ือวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดใ้ห้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำไดมู้ลคำ่ยติุธรรม

เหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมตำมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลคำ่ดงัน้ี

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน อยำ่งเดียวกนั

และกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลคำ่

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยออ้ม (เช่น รำคำท่ีสงัเกตได)้ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้น

หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

หำกขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นท่ีแตกต่ำงกนัของมูลคำ่ยติุธรรมในภำพ

รวมกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมในภำพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำสุดท่ี

มีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมในภำพรวม

กลุ่มบริษทัรับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีกำรโอนเกิดข้ึน
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4.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั (ต่อ)

4.19 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ือง

ท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี  ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อ
ขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไวก้ำรใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี

คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ 
ในกำรประมำณคำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้    ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร

ประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย   โดยค ำนึงถึประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินในอดีตอำยขุองหน้ี
ท่ีคงคำ้ง และสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสญัญำของลูกคำ้
ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต

คำ่เผ่ือกำรลดลงของมูลคำ่สินคำ้คงเหลือ 
ในกำรประมำณคำ่เผ่ือกำรลดลงของมูลคำ่สินคำ้คงเหลือ    ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ

จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยคำ่เผ่ือกำรลดลงของมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจ
หกัดว้ยคำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น    และคำ่เผ่ือส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั     เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยโุดย
ประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด 

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน
ในกำรค ำนวณคำ่ตดัจ ำหน่ำยของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์

และมูลคำ่คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลคำ่คงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยคำ่ของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่หำกคำดว่ำมูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  ในกำรน้ีฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

อำคำรและอุปกรณ์และคำ่เส่ือมรำคำ
ในกำรค ำนวณคำ่เส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลคำ่

คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์  และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลคำ่คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยคำ่ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยคำ่หำกคำดว่ำมูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น   ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทั  จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ
ขำดทุนนั้นในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษทั   ควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็น 
จ ำนวนเท่ำใด  โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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4.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั (ต่อ)

4.19 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ)
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  ซ่ึงตอ้งอำศยั

ขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ  ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น  อตัรำคิดลด  อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียน
แปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้

มูลคำ่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

ในกำรประเมินมูลคำ่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่

สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง   ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลคำ่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว  

โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลคำ่ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด 

โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต  สภำพคล่อง  ขอ้มูลควำมสมัพนัธ์  และกำรเปล่ียนแปลงของมูลคำ่ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

ในระยะยำว ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลคำ่ยติุธรรมท่ีแสดง

อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม

สญัญำเช่ำ 

กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำ - กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ

ในกำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสม

ผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำโดยค ำนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิม - กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ

กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรก ำหนด

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    โดยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิมเป็นอตัรำ

ดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้มืเงินท่ีจ  ำเป็น   เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลคำ่ใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชใ้น

สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง

คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมิน

มูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำว    มูลคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลคำ่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของ

สินทรัพยห์รือมูลคำ่จำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 
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5.  ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัต ิ

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.2 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี  16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั    โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำร

เปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั

งบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวดปี 2563 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท)

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินลงทุนชัว่ครำว 1,450,704,454.16 (1,450,704,454.16) 0.00 0.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 1,450,704,454.16 0.00 1,450,704,454.16 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยำว-เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 159,000,000.00 (159,000,000.00) 0.00 0.00 

เงินลงทุนเผ่ือขำย 9,002,580,735.13 (9,002,580,735.13) 0.00 0.00 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 1,205,889,922.57 (1,205,889,922.57) 0.00 0.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 15,103,854,878.83 0.00 15,103,854,878.83 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 914,889,123.03 947,276,844.23 0.00 1,862,165,967.26 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,765,479,186.11 323,117,067.82 0.00 12,088,596,253.93 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 4,323,641,427.47 3,465,990,309.08 0.00 7,789,631,736.55 
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งบกำรเงินรวม

31 ธันวำคม 2562 1 มกรำคม 2563



5.  ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัติ (ต่อ) 

(หน่วย: บำท)

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินลงทุนชัว่ครำว 1,272,056,916.44 (1,272,056,916.44) 0.00 0.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 1,272,056,916.44 0.00 1,272,056,916.44 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผ่ือขำย 9,002,580,735.13 (9,002,580,735.13) 0.00 0.00 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 1,184,096,922.57 (1,184,096,922.57) 0.00 0.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 14,923,061,878.83 0.00 14,923,061,878.83 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 1,347,585,099.63 0.00 (88,694,595.48) 1,258,890,504.15 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 0.00 0.00 88,694,595.48 88,694,595.48 

หนีสิ้นหมุนเวยีน

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึง

      ก  ำหนดช ำระภำยในหน่ีงปี 24,842,019.97 0.00 (24,842,019.97) 0.00 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด

      ช ำระภำยในหน่ีงปี 0.00 0.00 24,842,019.97 24,842,019.97 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 773,126,148.87 947,276,844.23 0.00 1,720,402,993.10 

เจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 72,495,544.27 0.00 (72,495,544.27) 0.00 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 0.00 0.00 72,495,544.27 72,495,544.27 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,158,136,817.83 323,117,067.82 0.00 11,481,253,885.65 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 4,310,878,434.55 3,465,990,309.08 0.00 7,776,868,743.63 

31 ธันวำคม 2562 1 มกรำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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5.  ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัติ (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทและวดัมูลคำ่ และมูลคำ่ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 และมูลคำ่ตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม

มูลค่ำตำมหลกั กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน

กำรบัญชีเดมิ กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่9

รำคำทุนตัด มูลค่ำยตุิธรรม มูลค่ำยตุิธรรม รวม

จ ำหน่ำย ผ่ำนก ำไร ผ่ำนก ำไรขำดทุน

หรือขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน

เงินลงทุนชัว่ครำว 1,450,704,454.16 1,450,704,454.16 0.00 0.00 1,450,704,454.16       

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,450,704,454.16 1,450,704,454.16 0.00 0.00 1,450,704,454.16

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน

เงินลงทุนระยะยำว-เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 159,000,000.00          159,000,000.00 0.00 0.00 159,000,000.00          

เงินลงทุนเผ่ือขำย 9,002,580,735.13       0.00 0.00 9,002,580,735.13       9,002,580,735.13       

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 1,205,889,922.57 0.00 0.00 5,942,274,143.70       5,942,274,143.70       

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,367,470,657.70 159,000,000.00 0.00 14,944,854,878.83 15,103,854,878.83

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 11,818,175,111.86 1,609,704,454.16 0.00 14,944,854,878.83 16,554,559,332.99
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5.  ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัติ (ต่อ) 

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

มูลค่ำตำมหลกั กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน

กำรบัญชีเดมิ กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่9

รำคำทุนตัด มูลค่ำยตุิธรรม มูลค่ำยตุิธรรม รวม

จ ำหน่ำย ผ่ำนก ำไร ผ่ำนก ำไรขำดทุน

หรือขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน

เงินลงทุนชัว่ครำว 1,272,056,916.44 1,272,056,916.44 0.00 0.00 1,272,056,916.44       

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,272,056,916.44 1,272,056,916.44 0.00 0.00 1,272,056,916.44

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน

เงินลงทุนเผ่ือขำย 9,002,580,735.13 0.00 0.00 9,002,580,735.13 9,002,580,735.13       

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 1,184,096,922.57 0.00 0.00 5,920,481,143.70       5,920,481,143.70       

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,186,677,657.70 0.00 0.00 14,923,061,878.83 14,923,061,878.83

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 11,458,734,574.14 1,272,056,916.44 0.00 14,923,061,878.83 16,195,118,795.27

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน
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6.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท) 

2563 2562 2563 2562

เงินสดในมือ 720,887.75 1,821,060.96 0.73 168,194.51 

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 189,849,397.70 375,905,658.59 170,878,669.82 375,144,465.70 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 2,331,190,942.22 883,858,576.32 2,173,438,105.61 731,264,105.40 

เงินฝำกธนำคำร - ประจ ำ 3 เดือน 36,719.52 94,237,275.42 0.00 0.00 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                                                      

(ในกองทุนส่วนบุคคล) 30,748,495.17 31,979,746.75 30,748,495.17 31,979,746.75 

หกั  คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดข้ึน (972,121.39) 0.00 (972,121.39) 0.00 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,551,574,320.97 1,387,802,318.04 2,374,093,149.94 1,138,556,512.36 

7.  สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน/ เงินลงทุนช่ัวครำว

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน/ เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  มีรำยละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บำท) 

2563 2562 2563 2562

เงินฝำกธนำคำรที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย

เงินฝำกประจ ำ 1,433,691,745.31 1,433,704,454.16 963,233,203.65 1,255,056,916.44

เงินลงทุนชัว่ครำว 

    (ในกองทุนส่วนบุคคล) 30,000,000.00 17,000,000.00 30,000,000.00 17,000,000.00

หกั  คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

    จะเกิดข้ึน -417,916.50 0.00 -417,916.50 0.00

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน/ 
เงินลงทุนชัว่ครำว 1,463,273,828.81 1,450,704,454.16 992,815,287.15 1,272,056,916.44

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำธนำคำร ระยะเวลำ  6  ถึง 12  เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

0.400 - 1.650 ต่อปี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำธนำคำร ระยะเวลำ  5  ถึง 12  เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

1.250 - 1.900 ต่อปี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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8.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีกำรคำ้ 4,175,136,193.94    4,271,301,941.59    4,134,600,500.40      4,282,847,406.91   

หกั  คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดข้ึน /  คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ (129,830,339.63)      (115,119,454.36)      (129,486,046.64)        (132,036,710.52)     

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 4,045,305,854.31    4,156,182,487.23    4,005,114,453.76      4,150,810,696.39   

ลูกหน้ีอ่ืน 79,816,111.81         133,018,125.02       81,937,703.22           140,064,807.02      

คำ่ใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 168,914,349.52       29,565,006.70         156,194,515.42         26,087,159.16        

รำยไดค้ำ้งรับ 249,763,639.86       212,774,317.32       245,382,528.72         210,877,858.81      

หกั  คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดข้ึน /  คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (12,350,854.95)        (12,350,854.95)        (12,350,854.95)          (12,350,854.95)       

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 486,143,246.24       363,006,594.09       471,163,892.41         364,678,970.04      
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,531,449,100.55    4,519,189,081.32    4,476,278,346.17      4,515,489,666.43   

ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,500,504,508.64 3,729,814,554.48 2,462,371,384.60 3,725,627,286.33

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเกินก ำหนดช ำระ

- ครบก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 1,583,529,560.77 443,441,003.67 1,581,471,586.00 442,280,160.94      

- มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9,113,598.23 13,511,885.12 9,113,296.49 13,488,205.16        

- มำกกว่ำ 6 เดือน ข้ึนไป 81,988,526.30 84,534,498.32 81,644,233.31 101,451,754.48      
รวม 4,175,136,193.94 4,271,301,941.59 4,134,600,500.40 4,282,847,406.91
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9.  ตั๋วเงินรับกำรค้ำ 

ตัว๋เงินรับกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562   มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ตัว๋เงินรับกำรคำ้  

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระจนถึงครบ

ก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 478,738,727.90 563,103,967.09 478,738,727.90 554,349,687.09

หกั  คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี 

คำดว่ำจะเกิดข้ึน /คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - 

ตัว๋เงินรับกำรคำ้ -930,445.55 -1,145,258.88 -930,445.55 -1,145,258.88
ตัว๋เงินรับกำรคำ้ - สุทธิ 477,808,282.35 561,958,708.21 477,808,282.35 553,204,428.21

10.  สินค้ำคงเหลือ

            สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562   มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

2563 2562 2563 2562

วตัถุดิบ 52,577,919.27 46,587,203.23 0.00 0.00

สินคำ้ส ำเร็จรูป 819,002,233.99 790,781,747.15 809,328,740.58 788,834,419.12

งำนระหว่ำงท ำ 1,303,064.38 1,466,577.91 0.00 0.00

วสัดุส้ินเปลือง 10,060,703.91 8,933,610.83 0.00 0.00

สินทรัพยถื์อไวเ้พ่ือขำย 1,908,411.19 0.00 0.00 0.00

อะไหล่เคร่ืองจกัร 1,224,840.20 1,393,575.68 0.00 0.00

หกั คำ่เผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ (1,083,025.21) (3,621,405.65) (5,800,000.00) 0.00

รวม 884,994,147.73 845,541,309.15 803,528,740.58 788,834,419.12

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์

ท่ีดิน 26,189,621.92 26,189,621.92 26,189,621.92 26,189,621.92

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 21,166,568.37 20,893,422.58 21,166,568.37 20,893,422.58

รวม 47,356,190.29 47,083,044.50 47,356,190.29 47,083,044.50
สินคำ้คงเหลือ  - สุทธิ 932,350,338.02 892,624,353.65 850,884,930.87 835,917,463.62

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย

เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 12 มีมติอนุมติัให้ยกเลิกกำรด ำเนินงำนของ บริษทัยอ่ย 

(Saha vietnam Co., Ltd.) โดยให้ด ำเนินกิจกำรจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 35,085.88

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 113,794.09
รวม 148,879.97

12. สินทรัพย์ทีเ่กดิจำกสัญญำ/ ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ/ ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 6,338,144.00 10,185,395.01 0.00 0.00

หัก สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ - หมุนเวียน (1,309,425.41) (7,389,211.31) 0.00 0.00
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ - ไม่หมุนเวียน 5,028,718.59 2,796,183.70 0.00 0.00

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม

จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย

2563 2562 2563 2562

ภำยใน 1 ปี 1,701,755.39 7,779,012.78 1,309,425.41 7,389,211.31

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,682,739.10 2,872,510.32 5,028,718.59 2,796,183.70

รวม 7,384,494.49 10,651,523.10 6,338,144.00 10,185,395.01

หัก ดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคตของสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,046,350.49) (466,128.09) 0.00 0.00
มูลคำ่ปัจจุบนัของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 6,338,144.00 10,185,395.01 6,338,144.00 10,185,395.01



- 24 -

13.  สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน/ เงินลงทุนเผ่ือขำย/ เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน

             สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน/ เงินลงทุนเผ่ือขำย/ เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
มีรำยละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บำท) 

2563 2562 2563 2562

เงินฝำกธนำคำรที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย

เงินลงทุนระยะยำว-เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 37,000,000.00 159,000,000.00 0.00 0.00
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด

ตรำสำรหนีท้ี่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 52,084,817.76 0.00 52,084,817.76 0.00
พนัธบตัรรัฐบำล 411,451,587.00 0.00 411,451,587.00 0.00
ตัว๋เงินคลงัและหุ้นกู้ 810,249,782.82 0.00 810,249,782.82 0.00

ตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ตรำสำรทุน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,361,246,542.20 6,674,762,803.20 6,361,246,542.20 6,674,762,803.20
ตรำสำรทุน-กิจกำรอ่ืน 434,455,647.00 2,327,817,931.93 434,455,647.00 2,327,817,931.93
เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์ 202,426,257.53 0.00 202,426,257.53 0.00
กองทุนหุ้นสำมญั-กิจกำรอ่ืน 266,429,398.25 0.00 266,429,398.25 0.00

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำร

ของตลำด/ เงินลงทุนเผ่ือขำย 8,538,344,032.56 9,002,580,735.13 8,538,344,032.56 9,002,580,735.13
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด

ตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ตรำสำรทุน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,775,884,163.21 650,523,053.00 4,775,884,163.21 650,523,053.00
ตรำสำรทุน-กิจกำรอ่ืน 1,872,906,295.53 533,573,869.57 1,872,906,295.53 533,573,869.57
ตรำสำรทุนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 47,293,000.00 21,793,000.00 0.00 0.00

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ไม่อยู่ในควำม

ต้องกำรของตลำด/ เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 6,696,083,458.74 1,205,889,922.57 6,648,790,458.74 1,184,096,922.57
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,271,427,491.30 10,367,470,657.70 15,187,134,491.30 10,186,677,657.70

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ย มีเงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำธนำคำร จ ำนวน 37 ลำ้นบำท และ 159 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำ  18 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.85 ต่อปี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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13.  สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน/ เงินลงทุนเผ่ือขำย/ เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (ต่อ)

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน/ เงินลงทุนเผ่ือขำย/ เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  

มีรำคำทุนและมูลคำ่ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

2563 2562 2563 2562

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียน

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - รำคำทุน 1,543,360,778.90 1,543,360,778.90 1,543,360,778.90 1,543,360,778.90

บริษทัอ่ืน - รำคำทุน 1,942,154,663.63 2,070,621,913.06 1,942,154,663.63 2,070,621,913.06

บวก ก ำไรจำกกำรวดัมูลคำ่เงินลงทุน 5,052,828,590.03 5,388,598,043.17 5,052,828,590.03 5,388,598,043.17

รวม เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั
จดทะเบียน - มูลคำ่ยติุธรรม 8,538,344,032.56 9,002,580,735.13 8,538,344,032.56 9,002,580,735.13

เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน

ตรำสำรทุน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - รำคำทุน 736,722,745.58 873,902,745.58 736,722,745.58 873,902,745.58

บวก ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลคำ่เงินลงทุน

(ปี 2562 : คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุน) 4,039,161,417.63 (223,379,692.58) 4,039,161,417.63 (223,379,692.58)

รวม ตรำสำรทุน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
มูลคำ่ยติุธรรม 4,775,884,163.21 650,523,053.00 4,775,884,163.21 650,523,053.00

ตรำสำรทุน-กิจกำรอ่ืน - รำคำทุน 846,751,011.77 714,090,511.77 846,751,011.77 714,090,511.77

บวก ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลคำ่เงินลงทุน

(ปี 2562 : คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุน) 1,026,155,283.76 (180,516,642.20) 1,026,155,283.76 (180,516,642.20)
รวม ตรำสำรทุน-กิจกำรอ่ืน - มูลคำ่ยติุธรรม 1,872,906,295.53 533,573,869.57 1,872,906,295.53 533,573,869.57

ตรำสำรทุนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย -  รำคำทุน 47,295,700.00 21,795,700.00 0.00 0.00

หกั  คำ่เผ่ือขำดทุนจำกกำรวดัมูลคำ่เงินลงทุน

(ปี 2562 : คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุน) (2,700.00) (2,700.00) 0.00 0.00

รวม ตรำสำรทุนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย - 
มูลคำ่ยติุธรรม 47,293,000.00 21,793,000.00 0.00 0.00

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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14.  เงนิลงทุนในบริษัทร่วม

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ช่ือกจิกำร ประเภทกจิกำร ลกัษณะควำม ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงนิทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน เงนิปันผล

สัมพันธ์ (พันบำท) (ร้อยละ) (บำท) (บำท) (บำท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

       บจ.ซนัร้อยแปด จ ำหน่ำยสินคำ้ ผูถื้อหุน้และ
และให้บริกำร ผูบ้ริหำรร่วมกนั 450,000 450,000 17.75 17.75 108,724,471.10 103,558,283.91 102,138,264.00 102,138,264.00 7,989,075.00 7,989,075.00

       บจ.สหอุบลนคร พฒันำท่ีดิน " 7,813 7,813 20.00 20.00 1,576,406.42 1,576,406.42 5,087,500.00 5,087,500.00 0.00 0.00
       บจ.สหพฒัน์เรียลเอสเตท ลงทุน " 412,500 412,500 20.00 20.00 123,513,640.89 122,299,083.81 82,500,000.00 82,500,000.00 0.00 0.00
       บจ.ศรีรำชำขนส่ง ขนส่ง " 10,000 10,000 20.00 20.00 3,168,562.05 3,003,437.08 2,036,000.00 2,036,000.00 200,000.00 130,000.00
       บจ.ไทย - เมียนม่ำร์ 
           ซคัเซส เวนเจอร์ ลงทุน " 100,000 100,000 35.00 35.00 42,885,432.35 42,114,764.60 35,039,403.72 35,039,403.72 0.00 0.00
       PRESIDENT FOODS 
           (CAMBODIA) Co., Ltd. ผลิตบะหม่ี " USD 1,500 USD 1,500 30.00 30.00 63,386,058.58 52,046,102.28 19,646,775.00 19,646,775.00 0.00 0.00

        บจ.ร่วมอิสสระ อสังหำริมทรัพย์ " 300,000 300,000 25.00 25.00 176,450,045.44 187,439,140.96 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
        บจ.สห ลอวส์ัน ร้ำนสะดวกซ้ือ " 1,367,000 1,367,000 21.34 21.34 80,703,737.56 92,140,457.07 291,706,000.00 291,706,000.00 0.00 0.00
        บจ.บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง ลงทุน " 700,000 700,000 32.00 32.00 192,055,865.08 182,961,482.81 223,999,990.00 223,999,990.00 0.00 0.00
        CANCHANA ตวัแทนจ ำหน่ำย
           INTERNATIONAL Co., Ltd. สินคำ้ " KHR 2,000,000 KHR 2,000,000 40.00 40.00 13,579,594.61 14,949,671.28 6,494,660.00 6,494,660.00 0.00 0.00
        บจ.สยำม อำรำตะ ตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ " 20,000 20,000 25.00 25.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00

        บจ.ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเมน้ท์ อสังหำริมทรัพย์ " 360,000 360,000 25.00 25.00 80,940,538.89 88,992,001.14 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
        บจ.อิรวดี ซคัเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ ผลิตบะหม่ี " USD 10,000 USD 10,000 24.00 24.00 77,082,486.38 43,933,426.85 75,519,492.41 45,196,800.00 0.00 0.00
       รวม 964,066,839.35 935,014,258.21 1,014,168,085.13 983,845,392.72 8,189,075.00 8,119,075.00

       หกั  คำ่เผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 0.00 0.00 (266,650,000.00) (266,650,000.00) 0.00 0.00
       รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 964,066,839.35 935,014,258.21 747,518,085.13 717,195,392.72 8,189,075.00 8,119,075.00

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม  7 แห่ง  ตำมวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวมจำกงบกำรเงินท่ีไม่ผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีอ  ำนำจควบคุมบริษทัร่วมในกำรก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ

   งบกำรเงินให้ทนัเวลำ ยอดเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียท่ีไม่ผำ่นกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 239.50 ลำ้นบำท และ 207.65 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.70  และ 0.77 ของยอดสินทรัพยร์วมตำมล ำดบั ส ำหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีส่วนแบ่งผลก ำไร

   จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม  7   แห่ง จ  ำนวน  15.47  ลำ้นบำท  และ  8.24  ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ  0.91  และ 0.47 ของก ำไรสุทธิ  ตำมล ำดบั  และมีส่วนแบ่งผลขำดทุน 15.47 ลำ้นบำท และ 17.24 ลำ้นบำท   คิดเป็นร้อยละ 0.91  และ 0.99 ของก ำไรสุทธิตำมล ำดบั
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15.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ช่ือกจิกำร ประเภทกจิกำร ลกัษณะควำม ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินทุน วธีิรำคำทุน เงินปันผล

สัมพนัธ์ (พนับำท) (ร้อยละ) (บำท) (บำท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

       บจ.โชคชยัพิบูล ลงทุน ผูถื้อหุ้นและ

ผูบ้ริหำรร่วมกนั 920,000     920,000     99.99 99.99 1,203,801,619.94 1,203,801,619.94 0.00 0.00 

       บจ.กรุงเทพ ทำวเวอร์ (1999) อำคำรส ำนกั

งำนให้เช่ำ " 519,000     519,000     99.99 99.99 518,994,000.00 518,994,000.00 0.00 0.00 

       บจ.ทิพยว์ำรินวฒันำ น ้ำแร่ " 16,440       16,440       59.37 59.37 42,794,100.00 42,794,100.00 4,879,850.00 4,879,850.00 

       SAHA VIETNAM Co., Ltd. ศนูยจ์  ำหน่ำยสินคำ้ " 4,807         4,807         100.00 100.00 4,903,321.67 4,903,321.67 0.00 0.00 

       บจ.แดร่ีไทย นมเปร้ียว " 67,125       67,125       63.91 63.91 68,111,127.14 68,111,127.14 3,431,800.00 0.00 

       รวม 1,838,604,168.75 1,838,604,168.75 8,311,650.00 4,879,850.00 

       หัก  คำ่เผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ (424,903,321.67) (424,903,321.67) 0.00 0.00 
       รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 1,413,700,847.08 1,413,700,847.08 8,311,650.00 4,879,850.00 
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16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม
ที่ดนิ อำคำร ระบบ ทรัพย์สิน รวม

สำธำรณูปโภค ระหว่ำงก่อสร้ำง

รำคำทุน

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561 2,262,719,901.66 1,035,119,774.06 174,893,537.42 5,203,688.00 3,477,936,901.14

ซ้ือ 315,806,375.00 106,010,458.00 478,413.05 10,948,035.40 433,243,281.45

โอนเขำ้/(โอนออก) 38,514,900.00 11,994,338.40 0.00 (14,210,518.40) 36,298,720.00

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,617,041,176.66 1,153,124,570.46 175,371,950.47 1,941,205.00 3,947,478,902.59

ซ้ือ 430,017,129.50 67,964,755.40 280,612.85 18,738,300.50 517,000,798.25

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (274,715.00) (372,650.00) (647,365.00)

โอนเขำ้/(โอนออก) 32,448,874.00 (17,070,319.00) 0.00 965,445.00 16,344,000.00

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,079,507,180.16 1,204,019,006.86 175,377,848.32 21,272,300.50 4,480,176,335.84

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561 1,795,824.57 596,243,902.09 163,802,204.63 0.00 761,841,931.29

ค่ำเส่ือมรำคำ 486,371.74 32,527,042.13 717,964.36 0.00 33,731,378.23

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,282,196.31 628,770,944.22 164,520,168.99 0.00 795,573,309.52

ค่ำเส่ือมรำคำ 170,800.85 34,246,120.06 783,930.92 0.00 35,200,851.83

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (273,979.62) 0.00 (273,979.62)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,452,997.16 663,017,064.28 165,030,120.29 0.00 830,500,181.73

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกด้อยค่ำ

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (55,851,650.86) (7,700,000.00) 0.00 0.00 (63,551,650.86)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (55,851,650.86) (7,700,000.00) 0.00 0.00 (63,551,650.86)

รำคำตำมบัญชี

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,558,907,329.49 516,653,626.24 10,851,781.48 1,941,205.00 3,088,353,942.21

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,021,202,532.14 533,301,942.58 10,347,728.03 21,272,300.50 3,586,124,503.25

มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ  

มีมูลค่ำ  7,543,127,000.00  บำท  และ  7,101,179,000.00  บำท ตำมล ำดบั
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16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

      รำคำทุน

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,329,718,383.10 512,595,991.10 5,203,688.00 1,847,518,062.20

            ซ้ือ 315,806,375.00 106,010,458.00 10,948,035.40 432,764,868.40

            โอนเขำ้/(โอนออก) 0.00 11,994,338.40 (14,210,518.40) (2,216,180.00)

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,645,524,758.10 630,600,787.50 1,941,205.00 2,278,066,750.60

            ซ้ือ 419,715,861.50 54,151,197.00 6,550,000.00 480,417,058.50

            จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (372,650.00) (372,650.00)

            โอนเขำ้/(โอนออก) 32,448,874.00 (17,380,319.00) 1,275,445.00 16,344,000.00

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,097,689,493.60 667,371,665.50 9,394,000.00 2,774,455,159.10

      ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,795,824.57 249,370,994.91 0.00 251,166,819.48

            คำ่เส่ือมรำคำ 486,371.74 21,567,968.52 0.00 22,054,340.26

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,282,196.31 270,938,963.43 0.00 273,221,159.74

            คำ่เส่ือมรำคำ 170,800.85 22,771,891.66 0.00 22,942,692.51

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,452,997.16 293,710,855.09 0.00 296,163,852.25

      ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (1,309,070.00) 0.00 0.00 (1,309,070.00)

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (1,309,070.00) 0.00 0.00 (1,309,070.00)

      รำคำตำมบัญชี

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,641,933,491.79 359,661,824.07 1,941,205.00 2,003,536,520.86

            ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,093,927,426.44 373,660,810.41 9,394,000.00 2,476,982,236.85

            มูลคำ่ยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ซ่ึงประเมินโดย  

      ผูป้ระเมินรำคำอิสระ มีมูลคำ่ 6,452,237,000.00 บำท และ 6,010,289,000.00 บำท ตำมล ำดบั

ทีด่นิ อำคำร
ทรัพย์สินระหว่ำง

ก่อสร้ำง
รวม
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16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (ต่อ)

            จ  ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ จำกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  

     31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ท่ีส ำคญัมีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

            รำยได้

คำ่เช่ำ 61,740,818.96 85,489,174.20 46,490,837.60      71,961,184.20

คำ่บริกำร 40,133,581.66 39,238,720.71 0.00 0.00
รวมรำยได้ 101,874,400.62      124,727,894.91    46,490,837.60      71,961,184.20        

             คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรง

                  ก่อให้เกิดรำยไดค้ำ่เช่ำและบริกำร 66,534,043.00 69,205,215.60 22,942,692.51      22,054,340.26
            รวมคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรง 66,534,043.00        69,205,215.60      22,942,692.51      22,054,340.26        
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17. ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์
(หน่วย : บำท)

ทีด่นิ ส่วนปรับปรุงทีด่นิ อำคำร
ส่วนปรับปรุง

อำคำร
อุปกรณ์ส ำนักงำน เคร่ืองจักร ต้นทุนพัฒนำทีด่นิ

เคร่ืองตกแต่ง

ส ำนักงำน
ยำนพำหนะ

ทรัพย์สินระหว่ำง

ติดตั้ง
รวม

     รำคำทุน

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ซ้ือ 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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 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)

โอนเขำ้/(โอนออก) (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)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 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

ซ้ือ 29,500,000.00 227,200.00 20,266,883.10 447,500.00 18,404,362.62 8,719,695.65 0.00 1,151,532.19 38,265,889.36 178,844,699.56 295,827,762.48

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (119,050.44) 0.00 (34,059,658.37) (4,699,269.97) (57,545.36) 0.00 (33,602,962.73) 0.00 (72,538,486.87)

โอนเขำ้/(โอนออก) 0.00 0.00 35,783,501.96 0.00 1,569,650.12 17,243,172.70 1,687,383.17 0.00 4,737,142.18 (77,364,850.13) (16,344,000.00)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,064,236,666.57 2,212,615.00 543,791,599.02 88,438,630.70 477,959,996.87 317,049,251.29 111,993,745.86 81,262,103.61 698,300,252.58 129,945,995.90 3,515,190,857.40

     ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ค่ำเส่ือมรำคำ 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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ค่ำเส่ือมรำคำ 0.00 162,380.57 17,713,297.97 613,192.85 33,490,826.47 27,104,170.71 1,770,643.20 8,973,917.84 40,693,537.94 0.00 130,521,967.54

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (49,230.30) 0.00 (34,013,231.07) (3,118,637.14) (57,544.36) 0.00 (32,047,959.07) 0.00 (69,286,601.94)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 0.00 1,530,835.11 281,599,996.55 85,287,971.14 418,173,733.09 251,476,082.02 59,127,967.27 70,367,959.16 587,345,957.68 0.00 1,754,910,502.02

     รำคำตำมบัญชี

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,064,236,666.57 681,779.89 262,191,602.47 3,150,659.56 59,786,263.78 65,573,169.27 52,865,778.59 10,894,144.45 110,954,294.90 129,945,995.90 1,760,280,355.38

งบกำรเงนิรวม
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17. ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  (ต่อ)
(หน่วย : บำท)

ทีด่นิ อำคำร
ส่วนปรับปรุง

อำคำร
อุปกรณ์ส ำนักงำน เคร่ืองจักร ต้นทุนพฒันำทีด่นิ

เคร่ืองตกแต่ง

ส ำนักงำน
ยำนพำหนะ

ทรัพย์สิน

ระหว่ำงติดตั้ง
รวม

     รำคำทุน

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ซ้ือ 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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 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)

โอนเขำ้/(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

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 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

ซ้ือ 29,500,000.00 20,266,883.10 0.00 5,886,672.99 0.00 0.00 819,650.00 3,544,000.00 123,494,771.22 183,511,977.31

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 0.00 (32,192,809.67) 0.00 0.00 0.00 (6,699,901.10) 0.00 (38,892,710.77)

โอนเขำ้/(โอนออก) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (148,385,239.47) (16,344,000.00) (164,729,239.47)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,014,824,227.13 372,769,696.02 79,893,142.82 371,062,908.24 27,330,675.90 98,414,966.22 79,934,491.00 481,778,378.86 111,572,284.72 2,637,580,770.91

     ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ค่ำเส่ือมรำคำ 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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ค่ำเส่ือมรำคำ 0.00 12,110,481.26 0.00 16,512,501.74 559,097.32 745,316.99 8,920,503.19 1,835,959.57 0.00 40,683,860.07

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 0.00 (32,171,930.22) 0.00 0.00 0.00 (6,699,033.74) 0.00 (38,870,963.96)

โอนเขำ้/(โอนออก) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (59,690,643.99) 0.00 (59,690,643.99)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 0.00 202,240,579.59 79,893,134.82 344,557,412.02 25,997,670.28 53,526,425.21 69,384,430.27 476,628,244.14 0.00 1,252,227,896.33

     รำคำตำมบัญชี

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,014,824,227.13 170,529,116.43 8.00 26,505,496.22 1,333,005.62 44,888,541.01 10,550,060.73 5,150,134.72 111,572,284.72 1,385,352,874.58

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



18.  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

            รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563

รำคำทุน

1 มกรำคม 2563 - กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

         ทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 148,385,239.47

เพ่ิมข้ึน 26,540,503.72

ลดลง (24,354,911.26)

31 ธนัวำคม 2563 150,570,831.93

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

1 มกรำคม 2563 59,690,643.99

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 32,453,640.87

ลดลง (24,046,783.83)

31 ธนัวำคม 2563 68,097,501.03

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
1 มกรำคม 2563 88,694,595.48

31 ธนัวำคม 2563 82,473,330.90

19.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม

2562 เพิ่มขึน้ จ ำหน่ำย/ โอนเข้ำ (ออก) 2563

      รำคำทุน

ค่ำสิทธ์ิเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 25,269,939.30 459,812.01 0.00 25,729,751.31

ค่ำสมำชิกสนำมกอลฟ์ 899,065.42 0.00 0.00 899,065.42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 78,299,096.30 2,865,343.47 (48,611.00) 81,115,828.77

รวมรำคำทุน 104,468,101.02 3,325,155.48 (48,611.00) 107,744,645.50

      ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม

ค่ำสิทธ์ิเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 21,617,358.55 1,415,215.09 0.00 23,032,573.64

ค่ำสมำชิกสนำมกอลฟ์ 899,062.42 0.00 0.00 899,062.42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,697,159.81 1,739,170.93 (48,611.00) 27,387,719.74

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 48,213,580.78 3,154,386.02 (48,611.00) 51,319,355.80

      ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (41,777,668.51) 0.00 0.00 (41,777,668.51)
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14,476,851.73 170,769.46 0.00 14,647,621.19

- 33 -



- 34 -

19.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 เพิ่มขึน้ จ ำหน่ำย/ โอนเข้ำ (ออก) 2563

      รำคำทุน

ค่ำสิทธ์ิเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 25,269,939.30 459,812.01 0.00 25,729,751.31

ค่ำสมำชิกสนำมกอลฟ์ 899,065.42 0.00 0.00 899,065.42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 72,293,683.33 1,017,013.08 0.00 73,310,696.41

รวมรำคำทนุ 98,462,688.05 1,476,825.09 0.00 99,939,513.14

      ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม

ค่ำสิทธ์ิเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 21,617,358.55 1,415,215.09 0.00 23,032,573.64

ค่ำสมำชิกสนำมกอลฟ์ 899,062.42 0.00 0.00 899,062.42

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,512,200.53 1,664,637.74 0.00 27,176,838.27

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 48,028,621.50 3,079,852.83 0.00 51,108,474.33

      ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (36,777,668.51) 0.00 0.00 (36,777,668.51)
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13,656,398.04 (1,603,027.74) 0.00 12,053,370.30

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

เงินมดัจ ำและเงินประกนั 115,537,226.82 72,680,136.82 74,583,076.82 72,059,236.82

เช็คคืนรอเรียกเกบ็เกิน 1 ปี 25,928,767.95 30,837,171.87 25,928,767.95 30,837,171.87

อ่ืน ๆ 16,911,067.22 17,714,705.20 11,935,438.12 12,835,076.10

รวม 158,377,061.99 121,232,013.89 112,447,282.89 115,731,484.79

หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ

และเงินประกนั (18,225,900.00) (18,225,900.00) (18,225,900.00) (18,225,900.00)

       ค่ำเผ่ือเช็คคืนรอเรียกเกบ็เกิน 1 ปี

สงสยัจะสูญ (25,928,767.95) (30,837,171.87) (25,928,767.95) (30,837,171.87)

รวม (44,154,667.95) (49,063,071.87) (44,154,667.95) (49,063,071.87)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 114,222,394.04 72,168,942.02 68,292,614.94 66,668,412.92
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20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (ต่อ)

บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินโครงกำรนอร์ธปำร์คและไดจ่้ำยช ำระครบถว้นแลว้   โดยบนัทึกไวใ้นบญัชีเงินมดัจ ำ

จ  ำนวนเงิน 60,753,000.00 บำท  แต่ยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน   เน่ืองจำกบริษทัฯ ยงัไม่ไดด้  ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร

ใหเ้ป็นไป ตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ ซ่ึงอำจเกิดผลเสียหำย จ ำนวน 18,225,900.00 บำท บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำใน

      จ ำนวนดงักล่ำว

21. ภำษีเงินได้

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 21,658,178.16 20,308,480.06 0.00 0.00

(หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,921,850,753.69) (914,889,123.03) (1,780,087,779.53) (773,126,148.87)
สุทธิ (1,900,192,575.53) (894,580,642.97) (1,780,087,779.53) (773,126,148.87)

รำยกำรของสินทรัพยแ์ละ (หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีกำรคำ้ 25,289,486.56 25,842,582.00 28,553,469.43 29,106,564.87

ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพ 1,376,605.04 777,314.60 1,160,000.00 0.00

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 53,330,000.00 53,330,000.00

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 84,980,664.33 84,980,664.33

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -

ตรำสำรทุน-อ่ืน 540.00 0.00 0.00 0.00

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - ท่ีดิน 10,908,516.17 10,908,516.17 0.00 0.00

ค่ำเผ่ือกำรวดัมูลค่ำ - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,023,629,058.29) (996,939,801.67) (2,023,629,058.29) (996,940,341.67)

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 633,620.02 1,570,814.00 261,814.00 261,814.00

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 7,355,533.70 7,355,533.70 7,355,533.70 7,355,533.70
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21. ภำษีเงินได้ (ต่อ)

รำยกำรของสินทรัพยแ์ละ (หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  มีดงัน้ี (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - สินทรัพยอ่ื์น 8,830,933.59 9,812,614.37 8,830,933.59 9,812,614.37

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 67,398,384.40 44,589,450.60 58,790,856.13 38,967,001.53

เงินสนบัสนุนโครงกำรเพ่ืออนุรักษ์

พลงังำน 323,271.32 343,294.95 0.00 0.00

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ

ของสินทรัพย์ 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

ผลขำดทุนทำงภำษี 41,062.77 159,038.31 0.00 0.00

สัญญำเช่ำ 521.61 0.00 0.00 0.00

     ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 278,007.58 0.00 278,007.58 0.00
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,900,192,575.53) (894,580,642.97) (1,780,087,779.53) (773,126,148.87)

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี

2563 2562 2563 2562

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 371,496,038.53 368,942,879.52 332,413,333.74 334,308,531.34

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบั

รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,389,800.59 (9,685,901.66) 1,882,959.15 (13,489,499.87)

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 373,885,839.12 359,256,977.86 334,296,292.89 320,819,031.47

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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21. ภำษีเงินได้ (ต่อ)

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2563 

และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562

(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบั

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำของ

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (79,411,872.39) 35,368,019.41 (79,411,872.39) 35,368,019.41

(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบั

ผลประโยชน์พนกังำน 23,466,584.65 3,464,078.57 21,610,045.11 2,800,172.77

(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบั

ผลประโยชน์พนกังำน - บริษทัร่วม (188,391.44) 0.00 0.00 0.00
รวม (56,133,679.18) 38,832,097.98 (57,801,827.28) 38,168,192.18

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  

31  ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

2563 2562 2563 2562

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 2,117,835,358.77 2,104,224,995.86 1,895,277,953.74 1,896,030,538.10

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20

จ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 423,567,071.75 420,844,999.17 379,055,590.75 379,206,107.62

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ : 

ขำดทุนทำงภำษียกมำ 89,882.36 (178,820.62) 0.00 0.00

รำยไดอ่ื้นท่ีเกณฑบ์ญัชีต่ำงจำกเกณฑภ์ำษี (60,264,880.86) (73,980,384.77) (56,561,043.38) (71,398,689.99)

รำยจ่ำยตอ้งหำ้ม 10,554,418.12 12,584,446.43 11,801,745.52 13,011,613.84

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (60,652.26) (13,262.35) 0.00 0.00

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 373,885,839.12 359,256,977.86 334,296,292.89 320,819,031.47

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (ร้อยละ) 18 17 18 17

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(หน่วย : บำท)
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22. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั มีวงเงินเบิกเกินบญัชี กบัธนำคำร 10 แห่ง จ  ำนวน 200 ลำ้นบำท โดยไม่มีหลกัประกนั

และมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นกบัธนำคำร 7 แห่ง  จ  ำนวน 1,855 ลำ้นบำท

23. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

               เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 4,545,562,477.15 4,323,805,716.51 4,576,198,412.38 4,392,284,201.94

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 614,393,566.12 629,272,412.73 533,474,532.64 571,936,470.41

รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 1,226,502.47 713,744.50 0.00 0.00
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,161,182,545.74 4,953,791,873.74 5,109,672,945.02 4,964,220,672.35

24. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน

               เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

                เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 26,319,000.00 26,219,000.00 26,319,000.00 26,219,000.00
                          รวม 26,319,000.00 26,219,000.00 26,319,000.00 26,219,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ  มีเงินกูย้มืระยะสั้น ซ่ึงออกเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งิน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  0.50 - 1.50  ต่อปี 

และ 1.50 ต่อปี  ตำมล ำดบั โดยไม่มีหลกัประกนั

25.  เจ้ำหนีต้ำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

เจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  มีรำยละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร
2562

เจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 97,337,564.24

หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (24,842,019.97)
สุทธิ 72,495,544.27
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25.  เจ้ำหนีต้ำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (ต่อ)
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
จ ำนวนเงินขั้นต ำ่ มูลค่ำปัจจุบันของ

ที่ต้องจ่ำย จ ำนวนเงินขั้นต ำ่
ที่ต้องจ่ำย

2562 2562
ภำยใน 1 ปี 33,469,206.70 24,842,019.97
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 84,451,645.75 72,495,544.27
รวม 117,920,852.45 97,337,564.24
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคตของสญัญำเช่ำกำรเงิน (20,583,288.21) 0.00
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 97,337,564.24 97,337,564.24

สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร
2562

ยำนพำหนะ 148,385,239.47
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (59,690,643.99)
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 88,694,595.48

26.  หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
            หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีรำยละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร
2563

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 113,420,240.95
หกั  ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (17,373,389.12)
รวม 96,046,851.83
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (26,721,862.51)
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 69,324,989.32

บริษทัฯ ไดท้  ำสญัญำเช่ำยำนพำหนะเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรอำยขุองสญัญำ มีระยะเวลำ 3 ถึง 5 ปี
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27. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน

กลุ่มบริษทั จ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและบ ำเหน็จ ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน 
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ในกำรให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนแก่พนกังำนตำมสิทธิและอำยงุำน 

โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวมี้ควำมเส่ียงจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ควำมเส่ียงของ
ช่วงชีวิตควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงจำกตลำด (เงินลงทนุ)

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัต่อไปน้ี
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

    มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั-หมุนเวียน 77,946,751.71 0.00 77,946,751.71 0.00
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั-ไม่หมุนเวียน 254,744,200.44 222,947,253.01 216,007,528.95 194,835,007.64

รวมมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 332,690,952.15 222,947,253.01 293,954,280.66 194,835,007.64

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ
2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 222,947,253.01 198,547,944.12 194,835,007.64 180,798,124.00

ตน้ทนุบริกำรในอดีต 0.00 10,162,871.03 0.00 5,127,269.38
ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 16,606,200.42 16,570,485.99 13,789,710.66 13,964,042.39
ผลประโยชน์จ่ำย (24,195,424.58) (19,654,441.00) (22,720,663.18) (19,055,292.00)
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรประมำณกำร

ผลประโยชน์พนกังำนตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 117,332,923.30 17,320,392.87 108,050,225.54 14,000,863.87

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 332,690,952.15 222,947,253.01 293,954,280.66 194,835,007.64

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีบริษทัฯ คำดวำ่จะจ่ำยตำมระยะเวลำ ดงัน้ี
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยภำยใน 1 ปี 77,946,751.71 0.00 77,946,751.71 0.00
ภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยเกินกวำ่ 1 ปี 254,744,200.44 222,947,253.01 216,007,528.95 194,835,007.64
รวม 332,690,952.15 222,947,253.01 293,954,280.66 194,835,007.64
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27.  ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุเบด็เสร็จ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ตน้ทนุบริกำรในอดีต 0.00 10,162,871.03 0.00 5,127,269.38

ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 13,241,966.39 12,700,262.34 10,870,457.63 10,529,287.74

ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 3,364,234.03 3,870,223.65 2,919,253.03 3,434,754.65
รวม 16,606,200.42 26,733,357.02 13,789,710.66 19,091,311.77

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยในรำยกำรต่อไปน้ีในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ  

2562  มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ตน้ทนุขำย 1,256,590.16 0.00 0.00 0.00

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 8,700,788.20 15,108,758.42 8,687,517.72 12,027,526.42

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,890,879.93 7,806,336.25 2,344,250.81 3,245,523.00

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 2,757,942.13 3,818,262.35 2,757,942.13 3,818,262.35
รวม 16,606,200.42 26,733,357.02 13,789,710.66 19,091,311.77

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

รวมอยู่ในก ำไรสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 30,136,857.23 12,816,464.36 30,419,592.37 16,418,728.50

รับรู้ระหวำ่งปี 117,332,923.30 17,320,392.87 108,050,225.54 14,000,863.87
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 147,469,780.53 30,136,857.23 138,469,817.91 30,419,592.37
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27.  ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรำยงำน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั)

(ร้อยละ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

อตัรำคิดลด 1.17 - 2.17 1.47 - 2.02 1.17 - 2.17 1.47 - 1.77

กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต 2.50 - 7.00 2.50 - 8.00 5.00 - 7.00 2.50 - 5.00 

อตัรำมรณะ 105.00 ของ TMO2017 TMO2017 105.00 ของ TMO2017 TMO2017

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่ง

สมเหตุสมผล ณ  วนัท่ีรำยงำน โดยถือวำ่ขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆ  คงท่ีจะมีผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวเ้ป็น

จ ำนวนเงิน  ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

อตัรำคิดลด 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5, 1 (20,056,903.93) 0.00 (16,798,633.25) 0.00

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.00 (8,777,395.00) 0.00 (7,219,604.00)

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ  0.5, 1 22,575,568.10 0.00 19,056,353.92 0.00

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 0.00 9,411,087.00 0.00 7,712,479.00

กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต  

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5, 1 21,549,064.73 0.00 18,133,415.68 0.00

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.00 10,825,559.00 0.00 9,027,478.00

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5, 1 (19,569,030.99) 0.00 (16,368,311.07) 0.00

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 0.00 (10,179,981.00) 0.00 (8,517,395.00)

อตัรำมรณะ 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5, 20 (3,090,352.27) 0.00 (812,274.30) 0.00

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.00 (41,698.00) 0.00 (35,482.00)

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5, 20 2,628,118.95 0.00 816,048.61 0.00

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 0.00 41,746.00 0.00 35,528.00
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27.  ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5, 10, 20 (11,645,586.56) 0.00 (9,772,090.76) 0.00

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5, 10 0.00 (12,974,167.00) 0.00 (11,546,946.00)

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5, 10, 20 13,038,935.20 0.00 10,833,934.46 0.00

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5, 10 0.00 14,281,883.00 0.00 12,717,713.00

กำรวิเครำะห์น้ีไม่ไดค้  ำนึงกำรกระจำยตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคำดหวงัภำยใตโ้ครงกำรดงักล่ำว   แต่ไดแ้สดง

ประมำณกำรควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ

บริษทัฯ  และพนกังำนร่วมกนัจดัตั้งกองทนุส ำรองเล้ียงชีพตำม พ.ร.บ กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจดัตั้ง ณ วนัท่ี  

27 มิถุนำยน 2533 ทะเบียนเลขท่ี 309/2533  และมอบหมำยให้ผูจ้ดักำรรับอนุญำตเป็นผูจ้ดักำรกองทนุน้ี โดยหกัจำกเงินเดือน

พนกังำนส่วนหน่ึงและบริษทัฯ จ่ำยสมทบส่วนหน่ึง และจะจ่ำยให้พนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบกำรท่ีก ำหนด

29. หุ้นทุนซ้ือคืน

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563  อนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหำรกำรเงินภำยใน

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนหุ้นประมำณ 9.9 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3 ของ

หุ้นท่ีจ  ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด  โดยเป็นกำรซ้ือในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระยะเวลำของกำรซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน

 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 หุ้นทนุซ้ือคืนโครงกำรดงักล่ำวมีเง่ือนไขจ ำหน่ำยไดภ้ำยหลงั 6 เดือน นบัแต่ซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นทนุซ้ือคืน

จ ำนวนหุ้น รำคำเฉล่ียต่อหุ้น ทนุซ้ือคืน

(หุ้น)  (บำท)  (บำท)

หุ้นทนุซ้ือคืน 

ซ้ือคืนระหวำ่งปี 1,827,100 65.14 119,026,418.45
จ ำนวนหุ้นทนุซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,827,100 65.14 119,026,418.45

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้นัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรองเทำ่กบัจ ำนวนเงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือหุ้นคืนจนกวำ่จะมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนได้

หมดหรือลดทนุท่ีช ำระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีจ ำหน่ำยไม่หมดแลว้แต่กรณีนั้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  บริษทัฯ ไดก้นั

ก ำไรสะสมเป็นเงินส ำรองส ำหรับหุ้นซ้ือคืนเป็นจ ำนวน 119.03 ลำ้นบำท โดยรำยกำรส ำรองดงักล่ำวไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะ

กำรเงินภำยใตห้วัขอ้ “ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ำรองหุ้นทนุซ้ือคืน”
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30. ส ำรองตำมกฎหมำย

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ำรองไม่นอ้ย

กวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิส ำหรับปี หกัยอดขำดทนุสะสมตน้ปี (ถำ้มี) จนกวำ่ทนุส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่

ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียนทนุส ำรองดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

31. ส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืน

ส ำรองหุ้นทนุซ้ือคืน คือ จ  ำนวนเงินท่ีจดัสรรจำกก ำไรสะสมในจ ำนวนท่ีเทำ่กบัตน้ทนุของหุ้นบริษทัท่ีถือโดยบริษทัส ำรอง

หุ้นทนุซ้ือคืนน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

32. เงินปันผล

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  69  ประจ ำปี  2563  เม่ือวนัท่ี  3 สิงหำคม 2563 อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล

กำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 330,000,000  หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 1.60 บำท รวมเป็นเงิน 528,000,000.00 บำท 

โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ  0.60  บำท  เม่ือวนัท่ี  11  ธนัวำคม 2562  และจ่ำยเงินปันผลงวด

สุดทำ้ย ในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นเงิน 330,000,000.00 บำท ในวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563 เรียบร้อยแลว้

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  68  ประจ ำปี  2562  เม่ือวนัท่ี  22 เมษำยน 2562 อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล

กำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 330,000,000  หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 1.50 บำท รวมเป็นเงิน 495,000,000.00 บำท 

โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ  0.50  บำท  เม่ือวนัท่ี  12  ธนัวำคม 2561  และจ่ำยเงินปันผลงวด

สุดทำ้ย ในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นเงิน 330,000,000.00 บำท ในวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2562 เรียบร้อยแลว้

33. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะของค่ำใชจ่้ำย ท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป

และตน้ทนุพฒันำอสงัหำริมทรัพย์

ระหวำ่งก่อสร้ำง (26,084,268.98) 35,622,922.04 (17,767,467.25) 34,712,553.75

ซ้ือสินคำ้ 26,824,945,683.16 26,867,231,567.18 27,784,674,658.69 27,812,025,913.96

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 303,220,985.51 464,163,935.51 0.00 0.00

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 1,114,265,566.26 1,079,818,636.37 921,685,983.54 920,619,367.20

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรและกรรมกำร 95,183,544.96 91,712,421.76 75,585,923.20 75,187,972.00

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 169,249,855.39 159,398,789.16 99,532,696.28 99,825,837.18

ค่ำส่งเสริมกำรขำยและค่ำขนส่ง 1,289,026,454.91 1,264,347,779.37 1,243,737,035.05 1,214,309,144.68

ส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  2563 และ 2562
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34. ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริษทั  ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติั  บริษทัมหำชน  

จ  ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 

35. กำรบริหำรกำรจัดกำรทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงินคือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่ง ต่อเน่ืองและ

ด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงทนุท่ีเหมำะสม

36. ก ำไรต่อหุ้น  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั (บำท) 1,705,448,848.45 1,709,775,743.16 1,560,981,660.85 1,575,211,506.63

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย (หุ้น) 329,525,459 330,000,000 329,525,459 330,000,000

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 5.18 5.18 4.74 4.77

37. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรบญัชีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั กิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นระหวำ่งกนั

หรือกำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั  หรือมีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้น ผลของรำยกำรดงักล่ำวได้

แสดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลฐำนท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นปกติทำงกำรคำ้ระหวำ่งกลุ่มบริษทักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ควำมสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3, 13, 14 และ 15 ส ำหรับ

ควำมสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหำรส ำคญัและบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง/ บริษทัถือหุ้น

สัญชำติ (ร้อยละ)

บริษทัยอ่ย 

บริษทั โชคชยัพิบลู จ  ำกดั ประเทศไทย 99.99 บริษทัยอ่ย 

บริษทั กรุงเทพ ทำวเวอร์ (1999) จ ำกดั ประเทศไทย 99.99 บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทิพยว์ำรินวฒันำ จ ำกดั ประเทศไทย 59.37 บริษทัยอ่ย 

SAHA VIETNAM Co., Ltd. ประเทศเวียดนำม 100.00 บริษทัยอ่ย 

บริษทั แดร่ีไทย จ ำกดั ประเทศไทย 63.91 บริษทัยอ่ย 

ลกัษณะควำมสัมพันธ์
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37. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ)

ช่ือกจิกำร ประเทศทีจ่ดัตั้ง/ บริษัทถือหุ้น

สัญชำติ (ร้อยละ)

บริษทัร่วม
บริษทั ซนัร้อยแปด จ ำกดั ประเทศไทย 17.75 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั สหอุบลนคร จ ำกดั ประเทศไทย 20.00 บริษทัร่วม 
บริษทั สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ำกดั ประเทศไทย 20.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ศรีรำชำขนส่ง จ  ำกดั ประเทศไทย 20.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ไทย - เมียนม่ำร์ ซคัเซส

เวนเจอร์ จ  ำกดั ประเทศไทย 35.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
PRESIDENT FOODS 

 (CAMBODIA) Co., Ltd. ประเทศกมัพูชำ 30.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ร่วมอิสสระ จ ำกดั ประเทศไทย 25.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั สห ลอวส์นั จ  ำกดั ประเทศไทย 21.34 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง จ  ำกดั ประเทศไทย 32.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
CANCHANA INTERNATIONAL 

Co., Ltd. ประเทศกมัพูชำ 40.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั สยำม อำรำตะ จ ำกดั ประเทศไทย 25.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั ประเทศไทย 25.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั อิรวดี ซคัเซส เวนเจอร์ 

ฟูดส์ จ  ำกดั ประเทศเมียนมำร์ 24.00 บริษทัร่วม และกรรมกำรผูบ้ริหำรร่วมกนั
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง  
จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 8.64 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั

บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 8.53 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั

บริษทั ฟำร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จ  ำกดั 
(มหำชน) (เดิมช่ือ บมจ.ฟำร์อีสท ์ดีดีบี) ประเทศไทย 11.91 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั

บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 0.72 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 18.12 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ประชำอำภรณ์ จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 8.80 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพ) จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 0.45 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 1.95 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 8.69 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ไทยวำโก ้จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 8.03 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์
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37. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ)

ช่ือกจิกำร ประเทศทีจ่ดัตั้ง/ บริษัทถือหุ้น

สัญชำติ (ร้อยละ)

      กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)
บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 7.81 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั โอ.ซี.ซี. จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 1.27 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 0.16 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั รำชำอูชิโน จ ำกดั ประเทศไทย 9.91 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ฮูเวอร์อุตสำหกรรม (ประเทศไทย) 

จ ำกดั ประเทศไทย 2.57 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั สหชลผลพืช จ ำกดั ประเทศไทย 9.20 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ไทยทำเคดะเลซ จ ำกดั ประเทศไทย 3.46 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ำกดั ประเทศไทย 14.13 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั แพนแลนด ์จ ำกดั ประเทศไทย 10.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จ  ำกดั ประเทศไทย 6.25 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จ  ำกดั ประเทศไทย 5.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั คิวพี (ประเทศไทย) (ก่ิวไป้) จ ำกดั ประเทศไทย 10.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จ  ำกดั ประเทศไทย 7.75 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ไอ.ดี.เอฟ จ ำกดั ประเทศไทย 19.60 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ไทยซนัฟูดส์ จ  ำกดั ประเทศไทย 16.88 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั บำงกอกรับเบอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 0.53 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลแลบ 

บอรำทอรีส์ จ  ำกดั ประเทศไทย 9.83 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั รำชสีมำชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั ประเทศไทย 2.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เดอะมอลลร์ำชสีมำ จ  ำกดั ประเทศไทย 2.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั วำเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) 

จ ำกดั ประเทศไทย 7.14 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ำกดั ประเทศไทย 15.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย 12.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั นวเวช  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

(มหำชน) (เดิมช่ือ บมจ.เคพีเอน็ 
เฮลทแ์คร์) ประเทศไทย 5.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั

บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัทรี จ  ำกดั ประเทศไทย 14.37 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์
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37. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ)

ช่ือกจิกำร ประเทศทีจ่ดัตั้ง/ บริษัทถือหุ้น

สัญชำติ (ร้อยละ)

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)
บริษทั แชมป์เอช จ ำกดั ประเทศไทย 4.17 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เทรเชอร์ฮิลล ์จ  ำกดั ประเทศไทย 4.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ทรำนสคอสมอส (ไทยแลนด์) จ ำกดั ประเทศไทย 9.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ร่วมประโยชน์ จ  ำกดั ประเทศไทย 3.93 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั โชควฒันำ จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เมยฟ์ลำวเวอร์ สห ทรำเวล 

(ประเทศไทย)  จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั แคน จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ซนัคลัเลอร์ โอ.เอ. จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ซนัแอนดแ์ซนด ์จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เพรซิเดนท ์โครำคุเอน็ จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั สปริงบอร์ด พลสั จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เบสท ์แฟคตอร่ี เอำทเ์ลท็ จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั มั้งค ์โปรดกัชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั หลำนปู่  จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ธนูลกัษณ์ จ  ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั สมบติัธนำ จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั ชยัลดำดล จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั เอกสุวรรณ จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั บุญวฒันโชค จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั สำยพิณวฒันำ จ ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
บริษทั วตัสดรมยั จ  ำกดั ประเทศไทย 0.00 กรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั
ผูบ้ริหำร บุคคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ

กำรวำงแผนสัง่กำรและควบคุมกิจกำร
ต่ำง ๆของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือ 
ทำงออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมกำรของบริษทั 
(ไม่ว่ำจะท ำหน้ำท่ีในระดบับริหำรหรือไม่)

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์
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37. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ)

กำรก ำหนดรำคำกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั นโยบำยรำคำ

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำตลำด/รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร ตำมสญัญำท่ีไดต้กลงกนั

รำยไดอ่ื้น รำคำตลำด/ตำมสญัญำท่ีไดต้กลงกนั

เงินปันผลรับ ตำมท่ีประกำศจ่ำย

ดอกเบ้ียรับ ตำมระบุในสญัญำ

ซ้ือสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั/ตำมสญัญำท่ีไดต้กลงกนั

คำ่ใชจ่้ำยอ่ืน รำคำตลำด/ตำมสญัญำท่ีไดต้กลงกนั

ดอกเบ้ียจ่ำย ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

รำยกำรบญัชีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเป็นสำระส ำคญั มีรำยละเอียดสรุปดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2563 และ 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

รำยได้

รำยไดจ้ำกกำรขำย

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 12,553,650.00 13,908,829.47

บริษทัร่วม 214,977,127.57 218,900,100.51 214,977,127.57 218,900,100.51

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,056,829.25 28,290,364.25 32,056,829.25 28,290,364.25

รำยไดอ่ื้น

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 48,513,071.54 96,443,084.55

บริษทัร่วม 7,502,057.63 10,550,563.44 7,502,057.63 10,550,563.44

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,610,719.05 20,314,818.96 19,610,719.05 20,314,818.96

ดอกเบ้ียรับ

บริษทัร่วม 1,498,184.90 3,287,751.74 1,498,184.90 3,287,751.74

เงินปันผลรับ

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 8,311,650.00 4,879,850.00

บริษทัร่วม 8,189,075.00 8,119,075.00 8,189,075.00 8,119,075.00

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 214,211,893.29 251,522,823.09 214,211,893.29 251,522,823.09
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37. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2563 และ 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

คำ่ใชจ่้ำย

ซ้ือสินคำ้ 

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 945,189,071.38 982,678,496.60

บริษทัร่วม 163,252.53 71,311.03 163,252.53 71,311.03

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,463,853,499.16 24,761,791,793.86 24,463,853,499.16 24,761,791,793.86

คำ่ใชจ่้ำยอ่ืน

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 91,802,526.39 91,659,774.48

บริษทัร่วม 8,774,271.97 22,827,359.56 8,774,271.97 22,827,359.56

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 335,699,832.56 388,917,737.59 335,699,832.56 388,917,737.59

ดอกเบ้ียจ่ำย 

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 10,184,867.39 9,130,487.46

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 928,438.60 0.00 928,438.60 0.00

เงินปันผลจ่ำย 

บริษทัร่วม 583,333.00 933,332.80 583,333.00 933,332.80

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 172,613,755.00 307,504,879.60 172,613,755.00 307,504,879.60

คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร

ผลประโยชน์ระยะสั้น 64,418,923.20 64,051,972.00 63,983,923.20 63,601,972.00

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 60,610,902.70 9,112,183.87 60,610,902.70 9,112,183.87
รวมคำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร 125,029,825.90 73,164,155.87 124,594,825.90 72,714,155.87

รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเป็นสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ลูกหน้ีกำรคำ้

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 18,157,042.85 18,460,992.90

บริษทัร่วม 48,093,736.35 41,015,695.69 48,093,736.35 41,015,695.69

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,145,124.85 3,562,782.28 2,145,124.85 3,562,782.28
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37. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ)

รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเป็นสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ต่อ)

ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 3,310,082.37 3,777,042.00

บริษทัร่วม 0.00 278,461.65 0.00 278,461.65

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 172,598,949.29 145,522,740.34 172,598,949.29 145,522,740.34

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นอ่ืน

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00

คำ่ขนส่งคำ้งรับ

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 3,646,788.00 3,787,344.00

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,944.50 4,606.00 3,944.50 4,606.00

คำ่ส่งเสริมกำรขำยคำ้งรับ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,278,206,878.31 2,023,811,541.71 2,278,206,878.31 2,023,811,541.71

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 82,473,330.90 0.00

ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 17,373,389.12 20,583,288.21

เงินมดัจ ำและเงินประกนั

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

เจำ้หน้ีกำรคำ้

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 139,633,505.53 144,522,289.54

บริษทัร่วม 0.00 76,302.80 0.00 76,302.80

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,767,042,475.87 3,571,302,267.69 3,767,042,475.87 3,571,302,267.69

เจำ้หน้ีอ่ืน

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 665,203.44

บริษทัร่วม 2,953,979.29 5,686,956.34 2,953,979.29 5,686,956.34

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74,816,519.47 154,995,252.01 74,816,519.47 154,995,252.01

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,384,857.20 8,467,858.20 8,384,857.20 8,467,858.20
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38. กำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจขำยสินคำ้อุปโภคบริโภค และพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจลงทุนในอสงัหำริมทรัพยแ์ละ  

ให้บริกำรและบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ  กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัคือประเทศไทยและมีบำง

ส่วนงำนเป็นภูมิศำสตร์ต่ำงประเทศ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยในส่วนงำนภูมิศำสตร์ต่ำง

ประเทศ  จ  ำนวน 817.55  ลำ้นบำท และ 852.96 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

            ส่วนงำนของกลุ่มบริษทั ในงบกำรเงินรวมมีรำยละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

ขำยสินค้ำอุปโภค อำคำรส ำนักงำน อ่ืนๆ กำรตัดบัญชี รวม

บริโภค ให้เช่ำ รำยกำรระหว่ำงกนั

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

      รำยได ้

รำยไดจ้ำกภำยนอก 32,138.9 32,755.4 49.7 77.8 210.2 97.3 0.0 0.0 32,398.8 32,930.5

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 957.7 996.6 79.1 73.0 13.8 12.7 (1,050.7) (1,082.2) 0.0 0.0

รำยไดท้ั้งส้ิน 33,096.6 33,752.0 128.8 150.8 224.0 110.0 (1,050.7) (1,082.2) 32,398.8 32,930.5

      คำ่ใชจ่้ำย

ตน้ทุนตำมส่วนงำน 27,952.2 28,570.8 60.4 63.1 136.2 59.4 (978.7) (964.5) 27,170.1 27,728.8

คำ่ใชจ่้ำยขำยและบริหำร 3,518.1 3,644.7 54.4 49.8 0.0 0.0 (113.8) (115.2) 3,458.7 3,579.3

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 1,626.4 1,536.5 14.0 37.9 87.8 50.6 41.9 (2.5) 1,770.0 1,622.4

รำยไดอ่ื้น 760.4 758.3

คำ่ใชจ่้ำยไม่ปันส่วน (411.1) (276.0)

ดอกเบ้ียจ่ำย (1.4) (0.4)

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (373.9) (359.3)
ก ำไรสุทธิ 1,744.0 1,745.0

      ขอ้มูลอ่ืน

สินทรัพยส่์วนงำน 8,265.5   8,083.3   3,588.4 3,091.1 97.8     59.3     0.0 0.0 11,951.7 11,233.7

สินทรัพยไ์ม่ปันส่วน 22,122.5 15,862.5

สินทรัพยท์ั้งส้ินตำม
     งบกำรเงินรวม 34,074.1 27,096.2

หน้ีสินส่วนงำน 8,143.7   7,595.8   3.3        2.9        63.3     46.6     0.0 0.0 8,210.3 7,645.2

หน้ีสินไม่ปันส่วน 2,150.0 1,036.0

หน้ีสินทั้งส้ินตำม
     งบกำรเงินรวม 10,360.3 8,681.2

คำ่เส่ือมรำคำ 104.8      102.2      46.2      41.0      18.3     16.2     0.0 0.0 169.2 159.4
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39. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ    

39.1  ภำระผกูพนั

39.1.1  บริษทัฯ มีภำระค ้ำประกนัท่ีท ำกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นกำร

ค ้ำประกนัตำมสดัส่วนของกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท)

2563 2562

บริษทัยอ่ย

-  บจ.ทิพยว์ำรินวฒันำ 5,000,000.00 5,000,000.00

บริษทัร่วม

-  บจ.ร่วมอิสสระ 63,750,000.00 0.00

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

-  บจ.ซูรูฮะ ( ประเทศไทย ) 35,500,000.00 35,500,000.00

-  บจ.โมบำย โลจิสติกส์ 14,000,000.00 14,000,000.00

-  บจ.สหพฒันเ์รียลเอสเตท 216,000,000.00 216,000,000.00
รวม 334,250,000.00 270,500,000.00

39.1.2  บริษทัฯ และบริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน) ไดร่้วมกนัค ้ำประกนัตำมสดัส่วนกำรลงทนุ

ของผูร่้วมลงทนุฝ่ำยไทยใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท)

2563 2562

-  บจ.ทรำนคอสมอส (ไทยแลนด)์ 13,590,000.00 10,890,000.00

-  บจ.สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ 61,260,000.00 82,740,000.00
รวม 74,850,000.00 93,630,000.00

39.1.3  บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัในกำรออกหนงัสือค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรำชกำรและบริษทัเอกชน  ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท)

2563 2562

ภำระในกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั

กำรใชไ้ฟฟ้ำ 1,449,000.00 3,440,100.00

หน่วยงำนรำชกำร 619,645.00 619,645.00
                                     รวม 2,068,645.00 4,059,745.00
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39. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ (ต่อ)  

39.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนภำยหนำ้

39.2.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  บริษทัฯ  มีภำระหน้ีกบัธนำคำรโดยกำรรับเงินล่วงหนำ้จำกกำร

ใหธ้นำคำรเรียกเกบ็เงินตำมตัว๋เงินรับกำรคำ้ท่ีครบก ำหนด จ ำนวน 106.40 ลำ้นบำท และ 92.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ภำระหน้ีดงักล่ำวจะหมดไปเม่ือธนำคำรเรียกเกบ็เงินตำมเช็คแต่ละฉบบัได้

39.2.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  และ 2562  บริษทัฯ มีภำระผกูพนักบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจำกกำรท ำ

สญัญำใหก้ำรสนบัสนุนกำรก่อสร้ำง แก่ บจ.ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเมน้ท ์จ  ำนวน 60 ลำ้นบำท 

40. วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และ

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และหน้ีสินสญัญำเช่ำทำง

กำรเงินกลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี

40.1 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต

ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือคือ ควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้หรือคู่สญัญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่บริษทั ตำมเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเ้ม่ือครบก ำหนด

ฝ่ำยบริหำรไดก้  ำหนดนโยบำยทำงดำ้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 

โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ทกุรำยท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรำยงำนไม่พบว่ำมี

ควำมเส่ียงจำกสินเช่ือท่ีเป็นสำระส ำคญั  ควำมเส่ียงสูงสุดทำงดำ้นสินเช่ือแสดงไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

ทำงกำรเงินแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อยำ่งไรกต็ำม เน่ืองจำกบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก ฝ่ำยบริหำร

ไม่ไดค้ำดว่ำจะเกิดผลเสียหำยท่ีมีสำระส ำคญัจำกกำรเกบ็หน้ีไม่ได้

40.2 ควำมเส่ียงดำ้นตลำด

40.2.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียหมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนำคตของอตัรำ

ดอกเบ้ียในตลำด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทั  บริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำ

ดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินลงทนุระยะยำว ฝ่ำยบริหำรไดพิ้จำรณำแลว้ว่ำควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัมีระดบัต ่ำ 

เน่ืองจำกอตัรำดอกเบ้ียส่วนใหญ่เป็นอตัรำคงท่ี

40.2.2 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง

บริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่

เงินสดใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั และเพ่ือท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธข์องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงคิดจำกกระแสเงินสดท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงได ้ดงัน้ี
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40.  วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ)

40.2 ควำมเส่ียงดำ้นตลำด (ต่อ)
      40.2.2 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ)
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียในงบกำรเงินรวม ดงัน้ี

(หน่วย : ล้ำนบำท)

     
อตัรำดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้ ไม่มีอตัรำ รวม อตัรำดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้ ไม่มีอตัรำ รวม

ลอยตัว คงที่ ดอกเบีย้ ลอยตัว คงที่ ดอกเบีย้

        สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,361.00 0.00 190.57 2,551.57 1,010.08 0.00 377.72 1,387.80
เงินลงทุนชัว่ครำว 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450.70 0.00 0.00 1,450.70
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 1,463.27 0.00 1,463.27 0.00 0.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีครบก ำหนด
      ช ำระใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 0.00 7.39
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน 0.00 1.31 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 0.00 31.05 0.00 31.05 0.00 27.50 0.00 27.50
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 2.80
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวียน 0.00 5.03 0.00 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.00 0.00 159.00
        หนีสิ้นทำงกำรเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 0.00 26.32 0.00 26.32 0.00 26.22 0.00 26.22

งบกำรเงินรวม

2563 2562
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40.  วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ)

40.2 ควำมเส่ียงดำ้นตลำด (ต่อ)

      40.2.2 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ)

          อตัรำดอกเบ้ียและเงินท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม

เม่ือทวงถำม ภำยใน มำกกว่ำ รวม อตัรำดอกเบีย้ เม่ือทวงถำม ภำยใน มำกกว่ำ รวม อตัรำดอกเบีย้

12 เดือน 12 เดือน ร้อยละ 12 เดือน 12 เดือน ร้อยละ

        สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,361.00 0.00 0.00 2,361.00 0.100 - 0.500 1,010.08 0.00 0.00 1,010.08 0.300 - 1.000

เงินลงทุนชัว่ครำว 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,450.70 0.00 1,450.70 1.250 - 1.900

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,463.27 0.00 0.00 1,463.27 0.400 - 1.650 0.00 0.00 0.00 0.00 -

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีครบก ำหนด

      ช ำระใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 7.39 0.00 7.39 5.400 - 6.600

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน 0.00 1.31 0.00 1.31 0.350 - 20.400 0.00 0.00 0.00 0.00 -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 31.05 0.00 0.00 31.05 3.370 - 5.250 27.50 0.00 0.00 27.50 6.025

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 2.80 2.80 5.400 - 6.600

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวียน 0.00 0.00 5.03 5.03 0.350 - 20.400 0.00 0.00 0.00 0.00 -

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 - 159.00 0.00 0.00 159.00 1.850

        หนีสิ้นทำงกำรเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 26.32 0.00 0.00 26.32 0.500 - 1.500 26.22 0.00 0.00 26.22 1.500

2563 2562
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40.  วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ)

40.2 ควำมเส่ียงดำ้นตลำด (ต่อ)

      40.2.2 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

     

อตัรำดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้ ไม่มีอตัรำ รวม อตัรำดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้ ไม่มีอตัรำ รวม

ลอยตัว คงที่ ดอกเบีย้ ลอยตัว คงที่ ดอกเบีย้

        สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,203.21 0.00 170.88 2,374.09 763.24 0.00 375.32 1,138.56

เงินลงทุนชัว่ครำว 0.00 0.00 0.00 0.00 1,272.06 0.00 0.00 1,272.06

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 992.82 0.00 992.82 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 0.00 31.05 0.00 31.05 0.00 27.50 0.00 27.50

        หนีสิ้นทำงกำรเงิน

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.84 0.00 24.84

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี 0.00 26.72 0.00 26.72 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 0.00 26.32 0.00 26.32 0.00 26.22 0.00 26.22

เจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.50 0.00 72.50

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 0.00 69.32 0.00 69.32 0.00 0.00 0.00 0.00

2563 2562
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40.  วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ)

40.2 ควำมเส่ียงดำ้นตลำด (ต่อ)

      40.2.2 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ)

          อตัรำดอกเบ้ียและเงินท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

เม่ือทวงถำม ภำยใน มำกกว่ำ รวม อตัรำดอกเบีย้ เม่ือทวงถำม ภำยใน มำกกว่ำ รวม อตัรำดอกเบีย้

12 เดือน 12 เดือน ร้อยละ 12 เดือน 12 เดือน ร้อยละ

        สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,203.21 0.00 0.00 2,203.21 0.125 - 0.600 763.24 0.00 0.00 763.24 0.300 - 0.750

เงินลงทุนชัว่ครำว 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,272.06 0.00 1,272.06 1.475 - 1.900

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 992.82 0.00 992.82 0.600 - 1.475 0.00 0.00 0.00 0.00 -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 31.05 0.00 0.00 31.05 3.370 - 5.250 27.50 0.00 0.00 27.50 6.025

        หนีสิ้นทำงกำรเงิน

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ี

   ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 24.84 0.00 24.84 1.780 - 10.840

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด

   ช ำระใน 1 ปี 0.00 26.72 0.00 26.72 1.782 - 24.574 0.00 0.00 0.00 0.00 -

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 26.32 0.00 0.00 26.32 0.500 - 1.500 26.22 0.00 0.00 26.22 1.500

เจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 72.50 72.50 1.780 - 10.840

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 0.00 0.00 69.32 69.32 1.782 - 24.574 0.00 0.00 0.00 0.00 -

2563 2562
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40.  วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ)

40.3 มูลคำ่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ จึงประมำณมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวใกลเ้คียงกบัมูลคำ่ตำมบญัชีท่ี

แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

มูลคำ่ตำมบญัชีและมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม

มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยตุิธรรม

รำคำทุน มูลค่ำยตุิธรรม รวม

ตัดจ ำหน่ำย ก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,551,574,320.97 0.00 2,551,574,320.97 2,551,574,320.97 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,463,273,828.81 0.00 1,463,273,828.81 1,463,273,828.81 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 31,050,000.00 0.00 31,050,000.00 31,050,000.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 37,000,000.00 15,234,427,491.30 15,271,427,491.30 15,271,427,491.30 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 26,319,000.00 0.00 26,319,000.00 26,319,000.00 

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยตุิธรรม

รำคำทุน มูลค่ำยตุิธรรม รวม

ตัดจ ำหน่ำย ก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,374,093,149.94 0.00 2,374,093,149.94 2,374,093,149.94 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 992,815,287.15 0.00 992,815,287.15 992,815,287.15 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 31,050,000.00 0.00 31,050,000.00 31,050,000.00 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 15,187,134,491.30 15,187,134,491.30 15,187,134,491.30 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 26,319,000.00 0.00 26,319,000.00 26,319,000.00 
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40.  วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ)

40.3 มูลคำ่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณมูลคำ่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี

มูลคำ่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนค ำนวณ  โดยประเมินและพิจำรณำจำกกำรเปล่ียน

แปลงในฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ีถูกลงทุน รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงสรุปไดว้่ำ รำคำทุนของเงินลงทุนในตรำสำร

ทุนดงักล่ำวไดส้ะทอ้นมูลคำ่ยติุธรรมและ  โดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและวิธีในกำรประเมินมูลคำ่ยติุธรรมอ่ืน

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม

ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยตุิธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่

ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 0.00 1,273,786,187.58 0.00 1,273,786,187.58 

ตรำสำรทุนท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่

ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6,795,702,189.20 468,855,655.78 0.00 7,264,557,844.98 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นควำม

ตอ้งกำรของตลำด

ตรำสำรทุนท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่

ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00 6,696,083,458.74 6,696,083,458.74 

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่

ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 0.00 1,273,786,187.58 0.00 1,273,786,187.58 

ตรำสำรทุนท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่

ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6,795,702,189.20 468,855,655.78 0.00 7,264,557,844.98 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นควำม

ตอ้งกำรของตลำด

ตรำสำรทุนท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่

ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00 6,648,790,458.74 6,648,790,458.74 
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41. กำรอนุมัติงบกำรเงนิ

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2564

(ลงช่ือ)……………………………………………………………………….กรรมกำร

(                                                                                                              )


