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บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2555 โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์         
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

ประกอบธุรกิจหลกั คือ กำรคำ้ปลีกเคร่ืองส ำอำง 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัท่ี 16 กรกฏำคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้คร้ังล่ำสุด มีดงัน้ี  

 สดัส่วนกำรถือหุน้ 

 (ร้อยละของทุนช ำระแลว้) 

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ 11.72 

นำยสุวิน ไกรภูเบศ 9.50 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 3.64 

นำยพรพงษ ์พรประภำ 2.81 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ท ำ
ให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่
อุปทำน กำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภค กำรจ ำกดัหรือหยดุชะงกักำรผลิต กำรด ำเนินงำนท่ีล่ำชำ้ข้ึน เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบท ำให้บริษทัฯไม่สำมำรถขำยสินคำ้ผ่ำนสำขำในหำ้งสรรพสินคำ้ให้กบัลูกคำ้
ไดใ้นช่วงระยะเวลำหน่ึง และบริษทัฯ มีกำรปิดสำขำเป็นกำรชัว่ครำวและไดด้ ำเนินกำรปิดสำขำเป็นกำรถำวร
ในกรุงเทพและต่ำงจงัหวดัเป็นจ ำนวนมำกแต่ยงัสำมำรถใหลู้กคำ้ซ้ือสินคำ้ผ่ำนทำงส ำนกังำนใหญ่ในช่องทำง
ออนไลน์ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั
และในอนำคตของบริษทัฯอย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลใน
ขณะน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำร
เงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองและจะพิจำรณำ
บนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้  
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2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน     รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ี
ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถมัภ์  (“สภำวิชำชีพบัญชี”)  และข้อบังคับของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560  เร่ืองกำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบั
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560  โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่
แตกต่ำงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้   ลงวนัท่ี  26  ธันวำคม  2562   เร่ืองก ำหนด
รำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 

งบกำรเงินของบริษทั จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบ
กำรเงิน ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯ  ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบั
ผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ    
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง

กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบั

วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

มำตรฐำนกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ        

กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ

สญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ  

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน 

บริษทัฯ รับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย

ปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัแสดงรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงินขอ้ 4 
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก
เพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินบำงฉบบั และเพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบั

สถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบั

ใช้ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัฯ ท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี        

1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

บริษทัฯ เลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์  COVID-19 มำถือเป็นกำร

เปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำโดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีได้

ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ

ท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึกผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนในก ำไรหรือขำดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี        

ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชว้ดัมูลค่ำ

ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัฯ ใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น ำข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีควำมไม่แน่นอนซ่ึงอำจกระทบต่อกำร

ประมำณกำรก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตมำเป็นขอ้มูลในกำรประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไร

ภำษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมผีลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงนิที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วนัที่ 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี       

1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำ

เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ อยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำน

กลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถือปฏิบัติ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.1 บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดย

ปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ เลือกปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสญัญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็น

สญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสิทธิกำรเช่ำ โดยกำรรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้ป็นรำยสัญญำ โดยมีมูลค่ำตำมบญัชี

ของสินทรัพยเ์สมือนว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดถื้อปฏิบติัมำตั้งแต่วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลคิด

ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
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ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้ปี 2563 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนน้ีมำ     
ถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 

31 ธนัวำคม 2562 

 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 

ผลกระทบจำก

มำตรฐำน               กำร

รำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชัว่ครำว 300,000,000.00 (300,000,000.00) - - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 50,000,000.00 (50,000,000.00) - - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 206,630,226.63 206,630,226.63 

สิทธิกำรเช่ำ 3,748,033.91 - (3,748,033.91) - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,543,168.14 - 5,999,399.26 18,542,567.40 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง     

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 161,899,477.26 161,899,477.26 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - - 70,979,711.79 70,979,711.79 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 177,238,227.73 - (4,628,355.05) 172,609,872.68 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 136,554,083.27 - (19,369,242.02) 117,184,841.25 
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สัญญำเช่ำ 

กำรกระทบยอดระหว่ำงหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำ

ด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 219,540,357.61 

หกั: สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (13,268,509.33) 

บวก: กลบัรำยกำรปรับปรุงตดัเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำ 4,628,355.05 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (37,910,054.62) 

บวก: หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 59,889,040.34 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 232,879,189.05 

ประกอบดว้ย  

หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 161,899,477.26 

หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 70,979,711.79 

 232,879,189.05 

 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั 

คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

ท่ีดิน 11,262,359.70 

พ้ืนท่ีเช่ำในศูนยก์ำรคำ้และคลงัสินคำ้ 191,393,891.26 

ยำนพำหนะ 3,973,975.67 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 206,630,226.63 
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5. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รายได้จากการขาย 

รำยไดจ้ำกกำรขำย บริษทัฯ พิจำรณำวำ่โดยส่วนใหญ่มีภำระท่ีตอ้งปฏิบติัภำระ บริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย
เม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดง
ตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหักประมำณกำรรับคืนและส่วนลด
พิเศษและส่วนลดต่ำง ๆ โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

รายได้จากการฝากขาย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ใหก้บัผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ผูรั้บฝำกขำย) โดยมีเง่ือนไขกำรรับช ำระค่ำสินคำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
เม่ือขำยสินคำ้ใหก้บับุคคลท่ีสำม บริษทัฯ จะรับรู้รำยไดเ้ม่ือผูจ้ดัจ ำหน่ำยโอนกำรควบคุมในสินคำ้ใหก้บับุคคล 
ท่ีสำม เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้แลว้ 

รายได้จากการขายสินค้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคำ้ท่ีซ้ือสินคำ้จำกกิจกำร ซ่ึง

สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นส่วนลดพิเศษซ้ือสินคำ้ในอนำคต โดยปันส่วนมูลค่ำจำกรำยกำรขำยใหก้บัคะแนนสะสม 

ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของคะแนนสะสมดงักล่ำว และทยอยรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือลูกคำ้มำใช้สิทธิและกิจกำรได้

ปฎิบติัตำมสญัญำภำระผกูพนัท่ีจะจดัหำรำงวลันั้น 

รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่าย 

รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

5.2 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ตัว๋แลกเงิน ซ่ึงถึงก ำหนดรับคืนภำยใน

ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับ ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยลูุกหน้ี 
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5.4 สินค้ำคงเหลือ  

สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน โดยวิธีถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

5.5 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน หมำยถึง เงินฝำกระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินครบก ำหนดภำยในระยะเวลำท่ี

เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.6 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน หมำยถึง เงินฝำกระยะยำว กบัสถำบนักำรเงินครบก ำหนดเกิน 1 ปี และ
ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.7 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

ท่ีดิน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณดงัน้ี: - 

 จ ำนวนปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุง   30, 20, 5   
เคร่ืองตกแต่ง 5   
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5   
คอมพิวเตอร์ 3    
ยำนพำหนะ 5   

บริษทัฯ ไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

ตน้ทุนท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือถอนกำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น
ภำระผูกพนัของบริษทัฯ จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และกำรคิดค่ำเส่ือม
รำคำส ำหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนั เม่ือส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น นอกจำกน้ีบริษทัฯ จะทบทวนอำยุ
กำรใหป้ระโยชน ์มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี  

บริษทัฯ ตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดป้ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯ ตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี  
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5.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ จะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯ รับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯ ประมำณกำรกระแสเงิน
สดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อน
ภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯ ใช้
แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะ
ไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้
และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งกนั 

รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์
รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ จะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบั
รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำด
ว่ำจะได้รับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ท่ี
เพ่ิมข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร ดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคย
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นปีก่อนๆ บริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
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5.9 สัญญำเช่ำ  

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯ จะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดย
สัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์
ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัในฐำนะผู้เช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

บริษทัฯ ใชวิ้ธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะ
สั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) 
บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำร
จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ 

ก) สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุง
ดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ณ 
วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและขนยำ้ย
สินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำเช่ำ
หรืออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ 
ดงัน้ี 

ท่ีดิน 30 ปี 
พ้ืนท่ีเช่ำในศูนยก์ำรคำ้และคลงัสินคำ้ 2-10 ปี 
ยานพาหนะ 2-5 ปี 
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ข) หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่
กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิ
เลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯ จะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสัญญำ
เช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นว่ำบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเช่ำ
ผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้น
ไดเ้กิดข้ึน  

บริษทัฯ คิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรือ
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำร
เปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

ค) สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์
อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำ บนัทึกเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำว รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอด
อำยขุองสญัญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำระยะยำวท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหัก
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอด
อำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ
หรืออำยขุองสญัญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

สิทธิกำรเช่ำ สิทธิกำรเช่ำแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำค ำนวณจำก
รำคำทุนของสิทธิกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุญัญำเช่ำ 10 ปี  
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บริษทัในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 

สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
เงินทุน ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจ ำนวนท่ี
เท่ำกบัเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีจะไดรั้บตำมสัญญำเช่ำและมูลค่ำ
คงเหลือท่ีไม่ไดรั้บกำรประกนั หลงัจำกนั้นจะรับรู้รำยไดท้ำงกำรเงินตลอดอำยุสัญญำเช่ำในรูปแบบท่ีสะทอ้น
ถึงอตัรำผลตอบแทนรำยงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตำมสญัญำเช่ำ 

กรณีสัญญาเช่าด  าเนินงาน 

สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำน บริษทัฯ บนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 

5.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น (ถำ้มี)  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้

งำนโดยประมำณ 10 ปี 

5.11 ภำษเีงนิได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐโดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   
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บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯ จะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯ จะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.12 รำยได้รอกำรตดับัญชีส ำหรับคะแนนสะสม 

รำยไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวเกิดจำกคะแนนสะสมท่ีใหก้บัลูกคำ้ของบริษทัฯ ค ำนวณจำกกำรประมำณอตัรำ

กำรใชสิ้ทธิแลกคะแนนสะสมเพ่ือแลกของรำงวลัจำกคะแนนสะสมของลูกคำ้ และรำคำเฉล่ียของของรำงวลั 

และแสดงรำยกำรเป็นเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.13 ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 

บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้ ำหนดกำรจ่ำยสมทบ
ไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ และไดรั้บกำรบริหำร
โดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงิน
สมทบจำกบริษทัฯ เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 

บริษทัฯ จดัใหมี้ผลประโยชนข์องพนกังำนหลงักำรเลิกจำ้งเพ่ือจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำน
ไทย มูลค่ำปัจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนได้ถูกรับรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) ภำยใตส้มมติฐำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีบริษทัฯ ก ำหนดข้ึนอย่ำงเหมำะสม สมมติฐำน
ท่ีใชใ้นกำรประเมินค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธิประจ ำปี ไดร้วมถึงอตัรำคิดลด อตัรำกำรเพ่ิมข้ึน
ของเงินเดือนพนกังำนและอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำเหล่ำน้ีมีผลต่อ
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธิในทุกปี บริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนอตัรำคิด
ลดท่ีเหมำะสม ซ่ึงสะทอ้นถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีควรน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด
จ่ำยในอนำคตท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยใหก้บัพนกังำนในกำรประเมินอตัรำส่วนลดท่ีเหมำะสม บริษทัฯจะพิจำรณำ
จำกอตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงจ่ำยในสกลุเงินท่ีไดรั้บประโยชน ์

บริษทัฯ รับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภัยทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่ำใชจ่้ำยของผลประโยชนพ์นกังำนในก ำไรขำดทุน 

5.14 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯ รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั บริษทัฯ จะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

บริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำม
สญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

บริษทัฯ วดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น
เพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ี
เป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น   
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว
จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ย
มูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคำ้ เงิน
ลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงบริษัทฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัฯ จดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ บริษทัฯ รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
หกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสิน
ทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณ
มูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้น
ดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน  

บริษทัฯ อำจเลือกวดัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เพ่ือเป็นกำรขจดัหรือลด
ควำมไม่สอดคลอ้งของกำรรับรู้รำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั (บำงคร้ังเรียกวำ่กำรไม่จบัคู่ทำงบญัชี) 

กำรตดัรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มีกำรโอน
หรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น    
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บริษทัฯ ตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิก
ภำระผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็น
หน้ีสินใหม่จำกผูใ้หกู้ร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสิน
ท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้ หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำง
ของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ จึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลง
ของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอด
อำยุของลูกหน้ีกำรค้ำและสินทรัพย์ท่ี เกิดจำกสัญญำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสญัญำ
อีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีแสดงในรำคำสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) บริษทัฯ ตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำก
ลูกหน้ีท่ีคำดวำ่จะเกบ็เงินไม่ได ้ซ่ึงอำศยัประสบกำรณ์ในกำรเกบ็หน้ีท่ีผำ่นมำเป็นเกณฑ ์

เงนิลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ แสดงดว้ยรำคำยุติธรรม ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำบนัทึกไวเ้ป็นก ำไร 
(ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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5.15 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

บริษทัฯ ใชต้รำสำรอนุพนัธ์ คือ สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำดอกเบ้ีย  

บริษทัฯ รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี 
บริษทัฯ แสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกวำ่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสิน
ทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์ 

บริษทัฯ แสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 12 
เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

เพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัฯ จดัประเภทของกำรป้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี 

- กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชี หรือสญัญำผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของกระแสเงิน
สด ซ่ึงเกิดจำกควำมเส่ียงเฉพำะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีหรือรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ไวท่ี้มี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกท่ีจะเกิดข้ึน หรือควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศในสญัญำผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

ณ วนัท่ีเร่ิมก ำหนดควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัฯ ตอ้งมีกำรก ำหนดและจดัท ำเอกสำรอย่ำง
เป็นทำงกำรเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเส่ียงซ่ึงจะใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

รำยละเอียดของเอกสำรดงักล่ำวซ่ึงไดจ้ดัท ำตั้งแต่วนัเร่ิมตน้กำรป้องกนัควำมเส่ียงและไดป้รับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 
กล่ำวถึงเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง ลกัษณะของควำมเส่ียงท่ีจะป้องกนั 
และวิธีท่ีบริษทัฯ ใช้ในกำรประเมินประสิทธิผลของควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงกำร
วิเครำะห์ถึงสำเหตุของควำมไม่มีประสิทธิผล และวิธีก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียง  
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ควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเส่ียงจะเข้ำเง่ือนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง เม่ือเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของกำรประเมินประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 

-  มีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่ำงรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำม
เส่ียง  

- ผลกระทบของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีเป็นผลมำจำก
ควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจนั้น 

- อตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียงของควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวเท่ำกบัอตัรำส่วนของ
ปริมำณของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงซ่ึงกิจกำรท ำกำรป้องกันควำมเส่ียงจริง ต่อปริมำณของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงกิจกำรไดใ้ชป้้องกนัควำมเส่ียงจริง 

บริษทัฯ บนัทึกรำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ส ำหรับกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี  

การบัญชีป้องกนัความเส่ียงในมลูค่ายติุธรรม 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วน
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับควำมเส่ียงท่ีป้องกนั จะรับรู้เป็น
ส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น พร้อมกบัรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย    กำร
ปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรนั้นจะถูกตดัจ ำหน่ำยเขำ้ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดระยะเวลำท่ี
เหลืออยู่ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี กำรตดัจ ำหน่ำยนั้นอำจเร่ิมตน้ทนัทีท่ีมีกำร
ปรับปรุงเกิดข้ึน หรือก่อนท่ีจะยุติกำรปรับปรุงกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง หำกมีกำรตัดรำยกำรของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนของมูลค่ำ
ยติุธรรมท่ียงัไม่ไดต้ดัจ ำหน่ำยเขำ้ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
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5.16 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ หลำยขอ้ก ำหนดให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน 

 บริษทัฯ ก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผูป้ระเมิน
มูลค่ำซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีนยัส ำคญั รวมถึงกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 
และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน  

 ผูป้ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวดัมูลค่ำท่ีมีนัยส ำคัญอย่ำง
สม ่ำเสมอ หำกมีกำรใชข้อ้มูลจำกบุคคลท่ีสำมเพ่ือวดัมูลค่ำยติุธรรม เช่น รำคำจำกนำยหนำ้ หรือกำรตั้งรำคำ  
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบุคคลท่ีสำมท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำรวมถึงกำร 
จดัระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมวำ่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม  

เม่ือวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัฯ ไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้หม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำ
ไดมู้ลค่ำยุติธรรมเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมิน
มูลค่ำ ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยำ่งเดียวกนั และกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยออ้ม (เช่น รำคำท่ีสังเกตได)้ 
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

หำกขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นท่ีแตกต่ำงกนั
ของมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมในภำพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำสุดท่ีมีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมในภำพรวม 

บริษทัฯ รับรู้กำรโอนระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีกำรโอนเกิดข้ึน 
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5.17 รำยกำรที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯ บนัทึกรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ

เป็นเงินบำทดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน บนัทึกเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในปี 

5.18 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯ ควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.19 ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำม
กฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผล
ให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพันและจ ำนวนท่ีต้องจ่ำยสำมำรถ
ประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ หำกบริษทัฯ คำดว่ำจะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสิน
ทั้งหมดหรือบำงส่วน อยำ่งแน่นอน บริษทัฯ จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกแต่ตอ้งไม่เกิน
จ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.20 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 

บริษทัฯ รับรู้โครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑโ์ดยกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั
ของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทัฯ เพ่ือเป็นกำรตอบแทนในกำรท ำงำนตำมมูลค่ำยุติธรรม
ของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัใหสิ้ทธิ โดยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเง่ือนไขของระยะเวลำกำรใหสิ้ทธิของพนกังำนท่ี
ก ำหนดไวใ้นโครงกำรพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ดงักล่ำว ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำร   
วดัมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำนต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม เช่น อำยุของสิทธิซ้ือหุ้น ควำมผนัผวนของรำคำหุ้นและอตัรำ  
เงินปันผล เป็นตน้ 
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5.21 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ ท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงค ำนวณ
โดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแลว้ถวัเฉล่ีย    
ถ่วงน ้ำหนกั 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด ค ำนวณโดยหำรก ำไรขำดทุนส ำหรับปี ดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย        ถ่วง
น ้ำหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯ อำจตอ้งออกเพ่ือแปลง
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ 
ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

5.22 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของลกูหน้ีการค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯ อาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ  

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร  ผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำก
รำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผื่อส ำหรับสินคำ้เก่ำ
ลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด  
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สัญญาเช่า 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทในฐานะผู้
เช่า 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัฯ มีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า    โดยค านึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัฯ ในการใช้
หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิม - บริษัทในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯ ไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ ในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบ้ีย
การกูย้ืมส่วนเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืม
และหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรใหป้ระโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ี
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
สินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 
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สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯ ควร
รับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำ
จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

รำยได้รอกำรตดับัญชีส ำหรับคะแนนสะสม 

ค ำนวณจำกกำรประมำณอตัรำกำรใชสิ้ทธิแลกคะแนนสะสมเพ่ือแลกของรำงวลัจำกคะแนนสะสมของลูกคำ้ 
และรำคำเฉล่ียของส่วนลดเงินสดท่ีลูกคำ้มำใชสิ้ทธิ 

 

6. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

  (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 
เงินสด 1,117,807.75 3,368,839.25 
เงินฝำกกระแสรำยวนั 5,151,673.36 25,765,177.04 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 169,281,833.32 124,868,815.39 
สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน 391,525.39 653,432.74 

              รวม 175,942,839.82 154,656,264.42 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกกระแสรำยวนัมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 
0.50 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 : 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี) 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

  (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้   

ลูกหน้ีกำรคำ้แฟรนไชส์ 22,721.48 342,042.09 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 39,776,044.87 45,121,689.87 
ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำฝำกขำย 2,270,806.12 29,137,137.57 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 42,069,572.47 74,600,869.53 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
    (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (62,684.44) (702,334.91) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 42,006,888.03 73,898,534.62 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 11,337,048.03 8,029,435.70 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 131,677.56 1,319,690.94 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 135,810.00 936,266.47 
เงินทดรองจ่ำย - 725,400.00 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 3,474,368.30 3,342,327.99 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 681,605.03 1,637,577.36 
อ่ืนๆ 870,320.50 1,700,165.47 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16,630,829.42 17,690,863.93 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 58,637,717.45 91,589,398.55 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือแยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่เกินก ำหนดช ำระ 40,997,242.03 69,987,358.83 
ลูกหน้ีกำรคำ้เกินก ำหนดช ำระ   

- ไม่เกิน 3 เดือน 1,055,777.58 4,488,252.65 
- มำกกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี 416.00 110,165.70 
- มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2  ปี 16,136.86 15,092.35 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 42,069,572.47 74,600,869.53 
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8. สินค้ำคงเหลือ  

  (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 152,650,589.97 272,793,211.20 
บรรจุภณัฑ ์ 79,453,236.89 78,779,582.11 
งำนระหวำ่งท ำ 4,206,244.81 17,442,119.42 
วสัดุส้ินเปลือง 3,982,624.58 4,709,891.42 

รวม 240,292,696.25 373,724,804.15 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้เหลือ (31,276,639.01) (18,850,147.83) 

สุทธิ 209,016,057.24 354,874,656.32 

9. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน/เงนิลงทุนช่ัวครำว 

   (หน่วย: บาท) 
 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 
เงินฝำกประจ ำ 0.82 – 0.90 1.60 - 1.85 250,000,000.00 300,000,000.00 
สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  432,214.58 - 

    รวม  250,432,214.58 300,000,000.00 

ปี 2563 บริษทัฯ มีเงินฝำกประจ ำสถำบนักำรเงินสองแห่ง อำยุ 12 เดือน (ปี 2562 สำมแห่ง อำยุตั้งแต่ 6 เดือน 

แต่ไม่เกิน 1 ปี) 

สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือกำรซ้ือขำยอนุพนัธ์ไม่ไดก้ ำหนด

ไวใ้นควำมสมัพนัธ์ทำงบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 

10. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน/เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 

บริษทัฯ มีเงินฝำกประจ ำอำย ุ13 เดือน กบัสถำบนักำรเงินหน่ึงแห่งในประเทศ โดยครบก ำหนดแลว้ในปี 2563 

   (หน่วย: บาท) 
 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   

 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 
เงินฝำกประจ ำ - 1.67 - 50,000,000.00 
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11. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

   (หน่วย: บาท) 
 

รำคำทุน: ท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง 
เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ส ำนกังำน คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 
ทรัพยสิ์นระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 19,240,000.00 139,764,581.94 228,851,686.21 103,837,230.07 37,266,363.82 17,537,373.09 2,659,652.28 549,156,887.41 
ซ้ือเพ่ิม - 270,309.50    9,958,771.01 3,111,864.15 1,822,646.97 - 901,847.07 16,065,438.70 
จ ำหน่ำย - - - (3,016,531.85) (396,968.11)    (77,100.00) -  (3,490,599.96) 
โอนเขำ้(ออก) - - - 3,531,499.35 -    - (3,531,499.35) - 
ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง - - (38,178,413.21) (5,272,606.61) (2,493,637.99) - (30,000.00) (45,974,657.81) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 19,240,000.00 140,034,891.44 200,632,044.01 102,191,455.11 36,198,404.69 17,460,273.09 - 515,757,068.34 
ซ้ือเพ่ิม - 868,062.06    1,593,069.51 599,993.57 118,223.55 - - 3,179,348.69 
จ ำหน่ำย - - (1,900.00) (1,573,159.84) (1,457,129.88)    - -  (3,032,189.72) 
โอนทรัพยสิ์นค่ำร้ือถอนไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  (5,103,350.00) (924,577.00) - - - - (6,027,927.00) 
ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง - (659,951.70) (129,820,497.27) (11,143,213.59) (1,003,976.65) - - (142,627,639.21) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 19,240,000.00 135,139,651.80 71,478,139.25 90,075,075.25 33,855,521.71 17,460,273.09 - 367,248,661.10 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - (29,904,113.27) (172,374,928.94) (42,338,296.56) (26,891,279.66) (8,097,612.85) - (279,606,231.28) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (6,317,509.21) (21,602,582.10) (13,818,897.80) (6,301,376.31) (1,302,502.73) - (49,342,868.15) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - 2,993,492.11 396,588.02 40,308.36 - 3,430,388.49 
ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง - - 34,125,867.30 3,719,458.52 2,432,871.41 - - 40,278,197.23 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (36,221,622.48) (159,851,643.74) (49,444,243.73) (30,363,196.54) (9,359,807.22) - (285,240,513.71) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (6,067,774.01) (13,054,179.01) (12,659,610.96) (4,046,713.80) (1,125,068.89) - (36,953,346.67) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - 846.62 1,507,612.84 1,450,238.94 - - 2,958,698.40 
โอนทรัพยสิ์นค่ำร้ือถอนไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - 644,931.27 154,004.73 - - - - 798,936.00 
ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง - 304,725.64 110,759,896.30 6,938,732.12 993,899.77 - - 118,997,253.83 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (41,339,739.58) (61,991,075.10) (53,657,509.73) (31,965,771.63) (10,484,876.11) - (199,438,972.15) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 19,240,000.00 93,799,912.22 9,487,064.15 36,417,565.52 1,889,750.08 6,975,396.98 - 167,809,688.95 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น - - - - - - - (1,988,381.31) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - สุทธิ 19,240,000.00 93,799,912.22 9,487,064.15 36,417,565.52 1,889,750.08 6,975,396.98 - 165,821,307.64 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - สุทธิ 19,240,000.00 103,813,268.96 40,780,400.27 52,747,211.38 5,835,208.15 8,100,465.87 - 230,516,554.63 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 อำคำรบำงส่วนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 81.85 ลำ้นบำท และ 89.56 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สร้ำงอยูบ่นท่ีเช่ำของกรรมกำรตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 18.2 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จ ำนวน 36.95 ลำ้นบำท และ 49.34  ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถำวรท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยู่รำคำ

ทุนจ ำนวน 88.25 ลำ้นบำท และ 145.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ / หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีเช่าในศูนย์การค้าและคลังสินค้า และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2-10 ปี 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  
12.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 (หน่วย : บาท) 

  ผลกระทบจำกกำร

ใชม้ำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 หมำย

เหตุขอ้ 4 

รับโอน     

 

ยอด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 

2563 

 

ยอด ณ 

วนัท่ี 1 

มกรำคม 

ทรัพยสิ์นคำ่ร้ือ

ถอนจำกท่ีดิน 

อำคำร 

   

 2563 และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึน ลดลง ปรับปรุง 

รำคำทุน         
ท่ีดิน - 13,267,086.83 - - -  13,267,086.83 
พื้นท่ีเช่ำในศูนยก์ำรคำ้        
    และคลงัสินคำ้ - 430,165,035.93 6,027,927.00 15,516,139.28 (164,106,941.19)  287,602,161.02 
ยำนพำหนะ - 6,637,208.85 - - (1,283,761.93)  5,353,446.92 

รวม - 450,069,331.61 6,027,927.00 15,516,139.28 (165,390,703.12)  306,222,694.77 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดิน -   (2,653,417.36) - (442,236.23) -  (3,095,653.59) 
พื้นท่ีเช่ำในศูนยก์ำรคำ้        
    และคลงัสินคำ้ - (238,122,454.44) (798,936.00) (77,452,746.67) 116,712,245.88  (199,661,891.23) 
ยำนพำหนะ - (2,663,233.18) - (2,332,285.79) 1,283,761.93 338,168.20 (3,373,588.84) 

รวม - (243,439,104.98) (798,936.00) (80,227,268.69) 117,996,007.81 338,168.20 (206,131,133.66) 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 

 
- 

 
206,630,226.63 

 
5,228,991.00 

 
(64,711,129.41) 

 
(47,394,695.31) 

 
338,168.20 

 
100,091,561.11 

     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563     80,227,268.69 
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 ในปี2563 บริษทัฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้บริษทัฯ ปิดสาขา จ านวน 107 สาขา ส่งผลให้บญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ลดลงจ านวน
เงินสุทธิ 47.39 ลา้นบาท  

12.2  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

12.2.1 หน้ีสินตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  145,832,987.71 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (23,757,223.32) - 
รวม 122,075,764.39 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (73,451,452.26) - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 48,624,312.13 - 

12.2.2 รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  - 

(ก่อนปรับปรุง)  

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร  

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก (ตำมหมำยเหตุขอ้ 4) 232,879,189.05 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  232,879,189.05 

(หลงัปรับปรุง)  

บวก: เพ่ิมหน้ีสินระหวำ่งปี 15,516,139.28 

หกั: จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (126,319,563.94) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 122,075,764.39 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (73,451,452.26) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 48,624,312.13 

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินอำยุของสัญญำ 30 ปี สัญญำเช่ำพ้ืนท่ีศูนยก์ำรคำ้และคลงัสินคำ้อำยุของ

สญัญำ 2-10 ปี และสญัญำเช่ำของยำนพำหนะอำยขุองสญัญำ 2-5 ปี 

12.2.3 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 
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  (หน่วย: บาท) 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิ 5 ปีขึน้ไป รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย      

       ทั้งส้ิน ตำมสญัญำเช่ำ 78,512,817.48 41,617,017.58 25,703,152.65 145,832,987.71 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำรอกำรตดับญัชี    (5,061,365.22) (7,599,076.04) (11,096,782.06) (23,757,223.32) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี     

       ตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 73,451,452.26 34,017,941.54 14,606,370.59 122,075,764.39 
     

ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็นรำยกำรตน้ทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน    

10,907,235.38 บำท 

ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของ

ก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: บาท) 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  80,227,268.69 

ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  10,907,235.38 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 

    และสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  33,823,374.80 

รวม  124,957,878.87 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 
  31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์    
รำคำทุน:     

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  35,494,133.10 29,978,383.10 
ซ้ือ  - 5,485,750.00 
โอนเขำ้(ออก)  - 30,000.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  35,494,133.10 35,494,133.10 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม:    
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  11,414,548.76 8,259,392.48 
ค่ำตดัจ่ำย  3,397,844.47 3,155,156.28 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  14,812,393.23 11,414,548.76 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  20,681,739.87 24,079,584.34 
 

โปรแกรมระหว่ำงตดิตั้ง    
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  6,986,130.00 5,372,630.00 
ซ้ือ  - 1,643,500.00 
โอนเขำ้(ออก)  - (30,000.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  6,986,130.00 6,986,130.00 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น  (4,925,130.00) (4,925,130.00) 
สุทธิ  2,061,000.00 2,061,000.00 

รวม  22,742,739.87 26,140,584.34 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จ ำนวน 3.40 
ลำ้นบำท และ 3.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

14. ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี/ ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 43,633,326.52 12,543,168.14 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 

สุทธิ 43,633,326.52 12,543,168.14 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี  

     (หน่วย : บาท) 

 
 

ณ วนัท่ี  

รำยกำรปรับปรุงจำกกำร

น ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยไดใ้น 

 

ณ วนัท่ี  

  1 มกรำคม ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 

 2563 ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2563 

      

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี      

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 3,770,029.57 - 2,485,298.23 - 6,255,327.80 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น 985,026.00 - 397,676.26 - 1,382,702.26 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,608,283.20 - (460,577.24) (866,230.76) 3,281,475.20 

รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    2,976,976.74 - (896,638.35) - 2,080,338.39 

หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 202,852.63 - 16,830.47 - 219,683.10 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ - - 1,283,143.04 - 1,283,143.04 

ผลขำดทุนสะสมยกไป - - 24,733,816.07 - 24,733,816.07 

สญัญำเช่ำ - 5,999,399.26 (1,602,558.60) - 4,396,840.66 

รวม 12,543,168.14 5,999,399.26 25,956,989.88 (866,230.76) 43,633,326.52 

 

    (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยไดใ้น ณ วนัท่ี  

  1 มกรำคม ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 

 2562 ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2562 

     

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี     

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 1,367,496.93 2,402,532.64 - 3,770,029.57 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น 985,026.00 - - 985,026.00 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,285,688.50 1,322,594.70 - 4,608,283.20 

รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    5,676,113.06 (2,699,136.32) - 2,976,976.74 

หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 100,585.74 102,266.89 - 202,852.63 

รวม 11,414,910.23 1,128,257.91 - 12,543,168.14 
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ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

  
2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน : 
 

  
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี - 59,321,803.42 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   
(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ   

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน   

     เบด็เสร็จ (25,956,989.88) (1,128,257.91) 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (25,956,989.88) 58,193,545.51 

(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร   
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงั   

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 866,230.76 - 

รวม 866,230.76 - 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

  
2563 2562 

ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

(130,838,847.26) 290,770,446.47 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี - 58,154,089.29 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :   

    เกณฑบ์ญัชีท่ีต่ำงจำกเกณฑภ์ำษี (25,956,989.88) 39,456.22 

รวม (25,956,989.88) 39,456.22 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (25,956,989.88) 58,193,545.51 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง - 20.01% 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

เงินมดัจ ำกำรเช่ำและบริกำร 59,986,968.26 88,924,575.19 

อ่ืนๆ 2,366,308.76 2,925,722.93 

รวม 62,353,277.02 91,850,298.12 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ (6,415,715.21) - 

สุทธิ 55,937,561.81 91,850,298.12 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 28,721,067.15 81,805,862.07 

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 36,880,612.32 46,790,880.48 

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 2,386,231.96 8,809,091.24 

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 6,200,452.26 12,870,632.76 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 2,372,571.82 5,787,270.79 

รำยไดร้อกำรตดับญัชี - คะแนนสะสม 10,401,691.96 14,884,883.70 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 792,350.51 514,740.56 

อ่ืนๆ 256,633.48 5,774,866.13 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 59,290,544.31 95,432,365.66 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 88,011,611.46 177,238,227.73 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้จำกลูกคำ้ จ ำนวน 2.37 ลำ้นบำท โดยมีภำระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้ใหลู้กคำ้ จ ำนวน 2.37 ลำ้นบำท 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน 
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2563 2562 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   23,041,416.00 16,428,442.49 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 4,225,887.00 3,588,719.51 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 3,024,254.00 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   
      ท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวำ่งปี (4,331,153.80) - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (6,528,773.20) - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  16,407,376.00 23,041,416.00 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 รับรู้ใน

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2563 2562 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  831,367.00 1,293,433.45 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,394,520.00 5,319,540.06 

รวม  4,225,887.00 6,612,973.51 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจำก 

  (หน่วย: บาท) 
  2563 

สมมติฐำนทำงกำรเงิน  (1,664,959.00) 
สมมติฐำนประชำกร  (1,689,610.00) 
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์  (976,584.80) 

รวม  (4,331,153.80) 
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สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2563 2562 

อตัรำคิดลด อตัรำร้อยละต่อปี อตัรำร้อยละต่อปี 

   - พนกังำนรำยเดือนและรำยวนั 1.36 1.84 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน   

   - พนกังำนรำยเดือนและรำยวนั 5.21 7.18 

อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน   

   - พนกังำนรำยเดือนและรำยวนั 0 - 60 0 - 61 

อตัรำกำรมรณะ   

   - พนกังำนรำยเดือนและรำยวนั ตำมตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตำมตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยำวของ

พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (849,166.00) 916,803.00 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 790,711.00 (738,395.00) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,739,773.00) 2,029,653.00 
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18. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข

ทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

รำยช่ือบุคคลและกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ ควำมสมัพนัธ์ของรำยกำรบญัชี  

นโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

บคุคลธรรมดา ประกอบด้วย:-    

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ ผูถื้อหุน้และ

กรรมกำรบริษทัฯ 

บริษทัฯ เช่ำท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำง(แสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิ

กำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

ตำมขอ้ตกลงใน

สญัญำ 

18.1 รำยกำรระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 

ค่ำเช่ำที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ - 365,400.00 

ค่ำเช่ำที่ดนิ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ - 1,276,293.00 

ดอกเบีย้จ่ำยตดับัญชี   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 832,660.78 - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 540,407.92 - 
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18.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน- เงินมดัจ ำกำรเช่ำ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ - 87,000.00 

ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ - 3,638,538.00 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 10,171,433.23 - 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 15,765,457.72 - 

สัญญำเช่ำที่ดนิ 

บริษัทฯ มีสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน ตำมสัญญำลงวนัท่ี  11 มิถุนำยน 2556 มีระยะเวลำเช่ำ 20 ปี 

ก ำหนดค่ำเช่ำเท่ำกับผูป้ระเมินอิสระ และตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2557 เม่ือวนัท่ี         

25 เมษำยน 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ มีกำรแกไ้ขสัญญำโดยท ำบนัทึกต่อทำ้ยสัญญำเช่ำขยำยอำยกุำรเช่ำอีก 

10 ปี เป็นเงิน 16.44 ลำ้นบำท รวมเป็นอำยุ 30 ปี เป็นเงิน 38.28 ลำ้นบำท ตำมสัญญำลงวนัท่ี 23 กรกฎำคม  

พ.ศ. 2557 อำยุสัญญำเช่ำเร่ิมวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2586 (คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลง เก็บ

ค่ำเช่ำนับตั้งแต่วนัท่ีกำรก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ เสร็จส้ิน หรือนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 

แลว้แต่เวลำใดจะถึงก ำหนดก่อน จนกว่ำจะครบก ำหนดเวลำเช่ำ) อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ เร่ิมบนัทึกค่ำเช่ำตั้งแต่ 

1 มกรำคม 2557 เป็นตน้ไป โดยกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวจะไม่มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้ำงให้แก่ผูใ้หเ้ช่ำ 

โดยผูเ้ช่ำตอ้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำวเม่ือเลิกเช่ำบริษทัฯ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ บนัทึกกำรเช่ำดงักล่ำวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำย

เหตุขอ้ 4 และขอ้ 12  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีตอ้งช ำระคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 1,006,020.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,325,886.00 
เกิน 5 ปี ข้ึนไป(ถึงปีท่ี 30) 26,570,844.90 

รวม 31,902,750.90 

19. ทุนที่ออกและช ำระแล้ว / ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมญั 

รำยกำรกระทบยอด 

 

หุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่ำ 

หุน้สำมญั 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั

กระทรวงพำณิชย ์

 จ ำนวนหุน้ ทุนช ำระแลว้   

 (หุ้น) (บาท) (บาท)  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,006,868,535 300,686,853.50 592,711,215.04  

เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิ     

ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,006,868,535 300,686,853.50 592,711,215.04  

 ในระหวำ่งปีไม่มีผูม้ำใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั (ESOP Warrant-1)  

20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีเป็นทุนส ำรอง  ตำม

กฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุน

ส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำย เงิน

ปันผลไม่ได ้
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21. ใบส ำคัญแสดงสิทธิกำรซ้ือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลือเท่ำกบั 15,741,465 หน่วย อำยุของ

สิทธิคร้ังสุดทำ้ยคือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2564 

กระทบยอดใบส ำคัญแสดงสิทธิ ดงันี ้
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 (หน่วย) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 15,741,465 
ลดลงจำกกำรใชสิ้ทธิ - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 15,741,465 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant-1 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติักำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทัฯ จ ำนวน 
22,610,000 หน่วย  

โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิด :  ระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถเปล่ียนมือได ้
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท  
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ัง

แรก 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ 
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั : 5.00 บำทต่อหุน้ 
คุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัมีดงัน้ี: 

: กรรมกำรของบริษทัฯ และเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร 
   บริหำรท่ีมีหนำ้ท่ีโดยตรงในกำรบริหำรงำน 
 ของบริษทัฯ ในวนัท่ีมีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ   
: พนกังำนท่ีมีอำยทุ ำงำนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปีในวนัท่ีมีกำร 
 จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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เง่ือนไขและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ :  

1) ใช้สิทธิได้ในวนัท่ี 16 ของเดือน มกรำคม และ กรกฎำคม ของแต่ละปี โดยใช้สิทธิคร้ังแรกใน
วนัท่ี16 มกรำคม 2560 และสำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 5 
ปี 

2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯในแต่ละปีโดย
มีรำยละเอียดดงัน้ี:- 

ปีท่ี ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินอตัรำร้อยละของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บ 

(อตัรำร้อยละ) 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

1 15% 16 มกรำคม 2560 และ 17 กรกฎำคม 2560 
2 35% 16 มกรำคม 2561 และ 17 กรกฎำคม 2561 
3 55% 16 มกรำคม 2562 และ 17 กรกฎำคม 2562 
4 75% 16 มกรำคม 2563 และ 17 กรกฎำคม 2563 
5 100% 16 มกรำคม 2564 และ 17 กรกฎำคม 2564 

3) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดใชสิ้ทธิใด ๆ สำมำรถ 
สะสมเพ่ือน ำไปใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ แต่หำก
ครบก ำหนดอำยแุลว้ใบส ำคญัใดๆท่ีไม่ถูกใชสิ้ทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

ขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลำออกหรือพน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรหรือพนกังำน ของบริษทัฯ 

ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี ถืออยู่ทั้ งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และ

คณะกรรมกำรบริษทัฯสำมำรถน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมำจดัสรรใหแ้ก่กรรมกำรหรือพนกังำนรำย

อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตรงตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 1.54 บำท 

ค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิตำมแบบจ ำลองของ Black-Scholes-Merton ขอ้มูลน ำเขำ้

แบบจ ำลอง ไดแ้ก่ รำคำหุน้ ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ ซ่ึงเท่ำกบั 5.40 บำท รำคำใชสิ้ทธิเท่ำกบั 5.00 บำท ควำม

ผนัผวนท่ีคำดหวงัร้อยละ 33.94 ควำมคำดหวงัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 2.11 ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะ

มีกำรใชสิ้ทธิ 5 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงร้อยละ 1.80  
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22. หุ้นสำมญัซ้ือคืน 

 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมของบริษทัฯ

มีมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นคืนเพ่ือ บริหำรทำงกำรเงินและสภำพคล่องส่วนเกินของบริษทัฯ โดยมีรำยละเอียด

ดงัน้ี 

ก) วงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นกำรซ้ือหุน้คืน 950 ลำ้นบำท 

ข) จ ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 64 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท จ ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อย

ละ 2.13 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัท่ี 14 มีนำคม 2561 

ค)  บริษทัฯซ้ือคืนหุ้นสำมญัดงักล่ำวในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยให้น ำรำคำหุ้นเฉล่ียยอ้นหลงั 

30 วนัก่อนวนัท่ีบริษทัจะท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลมำประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดรำคำหุน้ดว้ย รำคำซ้ือคืนแต่

ละคร้ังจะไม่เกินกว่ำรำคำปิดของหุน้เฉล่ีย 5 วนัท ำกำรซ้ือขำยก่อนหนำ้วนัท่ีท ำกำรซ้ือขำยแต่ละคร้ัง บวก

ดว้ยจ ำนวนร้อยละ 15 ของรำคำปิดเฉล่ียดงักล่ำว 

ง) ระยะเวลำซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี 23 มกรำคม 2562 

จ) ระยะเวลำจ ำหน่ำยหุน้ท่ีซ้ือคืน ภำยหลงั 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ินแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี บริษทัฯ

จะจ ำหน่ำยหุ้นทุนท่ีซ้ือคืนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะพิจำรณำ

ก ำหนดวนัจ ำหน่ำยหุน้ท่ีซ้ือคืนในภำยหลงั  

ฉ) หุน้ท่ีบริษทัฯซ้ือคืนจะไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 หุน้ซ้ือคืน 

จ ำนวนหุน้ทุน (หุน้) 12,675,000 

รำคำเฉล่ียหุน้ละ (บำท)  7.865 

จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) 99.69 
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ช) กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี   

 จ ำนวนหุน้ซ้ือคืน 

ณ 31 ธนัวำคม 2562 12,675,000 

เพ่ิมข้ึน - จำกกำรซ้ือคืน - 

ลดลง - จำกกำรจ ำหน่ำย - 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 12,675,000 

วนัท่ี 23 มกรำคม 2562 เป็นวนัสุดทำ้ยท่ีก ำหนดให้ซ้ือคืนหุ้นสำมญั ดงันั้นจ ำนวนหุ้นสำมญัซ้ือคืนและส ำหรับ

เพ่ือจ ำหน่ำยต่อไป จะมีจ ำนวนเท่ำกบัท่ีแสดงขำ้งตน้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุน้สำมญัซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 99.69 ลำ้นบำท เต็มจ ำนวน

แลว้ 

23. เงนิปันผลจ่ำย 

ปี 2563 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 มีมติใหเ้ล่ือนกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 ออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนด เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 และมีมติจ่ำยเงินปันผลแทนผูถื้อหุ้น โดยก ำหนดจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 2,994 
ลำ้นหุน้ ในอตัรำหุ้นละ 0.071 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 213 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้
ในปี 2562 หุ้นละ 0.035 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 105 ลำ้นบำท คงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ำยอีกหุ้นละ 0.036 
บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 108 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษัทฯ จ่ำยแล้ว เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 และเม่ือวนัท่ี 27 
สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 มีมติรับทรำบแลว้  

ปี 2562 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 โดยก ำหนดจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 2,994 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 898 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลแลว้ในปี 2561 หุน้ละ 0.162 บำท คิดเป็น
เงินจ ำนวน 485 ลำ้นบำท คงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ำยอีกหุ้นละ 0.138 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 413 ลำ้นบำท 
ซ่ึงบริษทัฯ จ่ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2562 
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เงนิปันผลระหว่ำงกำล 

ปี 2562 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 มีมติให้จ่ำยเงิน       
ปันผลระหว่ำงกำล จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.035 
บำท เป็นจ ำนวนเงิน 105 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ จ่ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน 2562 

24. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

24.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชนท่ี์จ่ำยใหก้บักรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติั 

บริษทัมหำชนจ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 

24.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบั  เงินเดือน  ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำร

เฉพำะในฐำนะผูบ้ริหำรและใหแ้ก่ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำและผู ้

ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำยและใหห้มำยควำมรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรใน

สำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ 

  



- 46 - 
 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 

บริษทัฯ และพนกังำนไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพช่ือ “กองทุนส ำรองเล้ียงชีพสินสถำพร ซ่ึง 

จดทะเบียนแลว้” ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ และพนกังำนจะจ่ำยเงิน

เข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวมบวัหลวงจ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำม

ระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 2.07 ลำ้นบำท  

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย  

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: บาท)                                            

   2563 2562 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ  133,378,495.84 209,732,137.26 

ซ้ือสินคำ้   217,956,697.34 577,765,477.79 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน   196,107,357.92 330,861,055.62 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร   26,044,986.16 41,606,372.53 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร   1,145,684.00 2,024,607.84 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ่ำย   40,351,191.14 53,680,982.51 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร   34,512,857.80 256,294,225.42 

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย   55,340,525.95 116,274,473.53 

ขำดทุนกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ   12,426,491.18 12,012,663.18 

ขำดทุนจำกสินคำ้ท ำลำย   4,607,301.68 2,532,338.02 

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้   80,227,268.69 - 
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27. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (ไม่รวมหุ้นซ้ือคืน) และก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

และ 2562 แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 ส ำหรับปี 
 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

  
 

ก ำไร(ขำดทุน) 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
ถวัเฉล่ีย 

ถ่วงน ้ำหนกั 

 
 

ก ำไรต่อหุ้น 

 
 

ก ำไร(ขำดทุน) 

จ ำนวนหุ้นสำมญั 
ถวัเฉล่ีย 

ถ่วงน ้ำหนกั 

 
ก ำไร 
ต่อหุ้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (104,881,857.38) 2,994,193,535 (0.04) 232,576,900.96 2,994,150,560 0.08 

ผลกระทบของหุ้นสำมญั       

     เทียบเท่ำปรับลด - - - - - - 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (104,881,857.38) 2,994,193,535 (0.04) 232,576,900.96 2,994,150,560 0.08 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดส ำหรับปี 2563 และปี 2562 ไม่ไดค้  ำนวณปรับลด เน่ืองจำกรำคำตลำดเฉล่ียต ่ำกวำ่รำคำใชสิ้ทธิ 

28. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน  

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนในส่วนงำนหลกัคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงท่ีผำ่นช่องทำงคำ้ปลีกและกำรจ ำหน่ำย

ท่ีไม่ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีก และตำมภูมิศำสตร์รำยงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้

อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร

จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น

กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมภูมิศำสตร์ภำยในประเทศกบัต่ำงประเทศมีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

กำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 633,085,430.70 1,862,428,391.15 

กำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 136,211,618.78 144,779,134.34 

รวม 769,297,049.48 2,007,207,525.49 
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ข้อมลูเก่ียวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ปี 2563 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ 1 รำยจ ำนวนเงิน 103.83 ลำ้นบำท ท่ีมูลค่ำมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร ปี 2562 ไม่มีรำยใดท่ีเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร  

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

29.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัคงเหลือตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีและสัญญำบริกำรของบริษทัฯ 

อำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี มียอดคงเหลือจ ำนวน 0.97 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีและสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำร

น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตำม

สัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี

เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ขอ้ 4 

29.2 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 3.27 ลำ้นบำท 

29.3 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัคงเหลือท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเก่ียวกบักำรซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 55.49 ลำ้นบำท  

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงด้ำนกำรเงินในดำ้นต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ควำมเส่ียงดำ้นตลำด (ซ่ึง
ประกอบดว้ยควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย) และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนจำกตลำด
กำรเงินท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้โดยให้มีผลกระทบด้ำนลบต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินน้อยท่ีสุด       
บริษทัฯ ใชต้รำสำรอนุพนัธ์ประเภทต่ำง ๆ ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่อง 

กิจกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยรักษำระดบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใหเ้พียงพอ 
เพ่ือสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำร 

  



- 49 - 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมีรำยกำรบำงส่วนเป็นสกุลเงินตรำ

ต่ำงประเทศ ซ่ึงรำยกำรส่วนใหญ่อำยไุม่เกินหน่ึงปี 

บริษทัฯ มีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward rate) จำกสถำบนักำรเงินสองแห่ง วงเงินรวม 50 

ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

บริษทัฯ มีตรำสำรอนุพนัธ์โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 ดงัน้ี 

สกุลเงิน จ ำนวนเงินที่ขำย อตัรำแลกเปล่ียน วนัท่ีครบก ำหนด 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ 1.03 30.00 - 31.13 15 มกรำคม 2564 – 29 มีนำคม 2564 
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บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

 (ล้ำน) สกุลเงิน 
อตัรำแลกเปลี่ยน 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1.00 ดอลลำร์สหรัฐ 29.8674 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

บริษทัฯ บริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรใหสิ้นเช่ือเป็นไปอยำ่งเหมำะสม และ
ไม่คำดว่ำจะมีผลขำดทุนทำงกำรเงินอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือทำงกำรคำ้ โดยบริษทัฯ ไดติ้ดตำม
ยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ  

บริษทัฯ พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
รูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั บริษทัฯ จดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้โดยพิจำรรำจำก
ลกัษณะของธุรกิจลูกคำ้ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของ
ควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมระยะเวลำและขอ้มูลสนบัสนุนท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
รำยงำน โดยเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจ
ในอนำคต  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

บริษทัฯ ตอ้งกำรสภำพคล่องเพ่ือใหส้ำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัทำงกำรคำ้ ซ่ึงบริษทัฯ มีควำมรับผิดชอบใน
กำรรักษำระดบัเงินสดและกำรพิจำรณำเพ่ิมวงเงินเครดิตทั้งในส่วนของภำยในบริษทัฯ และกบัสถำบนักำรเงิน
อ่ืนเพ่ือใหเ้พียงพอต่อสภำพคล่องท่ีตอ้งกำรโดยตอ้งอยูภ่ำยใตแ้นวปฏิบติัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรท ำแผนกำรบริหำรสภำพคล่องอย่ำงต่อเน่ืองและ
รักษำระดบัของเงินสด เงินฝำกธนำคำร วงเงินสินเช่ือแบบผูกพนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และวงเงินแบบสินเช่ือแบบไม่
ผกูพนัจำกธนำคำรต่ำง ๆ เพ่ือใหเ้พียงพอต่อสภำพคล่องท่ีตอ้งกำร 
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ควำมเส่ียงเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงเก่ียวกับอัตรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีเงิน
ฝำกธนำคำรและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอตัรำดอกเบ้ีย มีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมรำคำตลำด และอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงไกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด 

ณ วนัท่ี 31ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญั
สำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
สำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธันวำคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 169.67 6.27 175.94 0.05 - 0.50 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 58.64 58.64  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 250.43 - - - 250.43 0.82 - 0.90 

 250.43 - 169.67 64.91 485.01  

หน้ีสินทำงกำรเงิน       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 88.01 88.01 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 122.08 - - - 122.08 6.75 

 122.08 - - 88.01 210.09  

 

 

 

  



- 52 - 
 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธันวำคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 125.52 29.14 154.66 0.10 - 1.30 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 91.59 91.59  

เงินลงทุนชัว่ครำว 300.00 - - - 300.00 1.60 - 1.85 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 50.00 - - 50.00 1.67 

 300.00 50.00 125.52 120.73 596.25  

หน้ีสินทำงกำรเงิน       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 177.24 177.24 - 

 - - - 177.24 177.24  

จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย บริษทัฯ ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีหน้ีสินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมรำคำตลำด 

30.2 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดและเงินกูย้ืมสกลุเงินบำทท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ฝ่ำยบริหำรของ  
บริษทัฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 บริษทัฯ มีวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหน้ี เจำ้หน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ข) หน้ีสินระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั ส ำหรับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 
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บริษทัฯ มีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของเงิน  

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัท่ีครบก ำหนด 

   (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ - 1,030,759.50 - 30.00 - 31.13 15 มกรำคม 2564 – 29 

มีนำคม 2564 

 

ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ แสดงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสิน

ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม รวมถึงแสดงตำมล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 (หน่วย : บำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุน 

รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 

รวม 

 

 

 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 175,942,839.82 175,942,839.82 175,942,839.82 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 58,637,717.45 58,637,717.45 58,637,717.45 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น - 250,432,214.58 250,432,214.58 250,432,214.58 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน - 485,012,771.85 485,012,771.85 485,012,771.85 

หนี้สินทำงกำรเงิน     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 88,011,611.46 88,011,611.46 88,011,611.46 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  122,075,764.39   122,075,764.39   122,075,764.39  

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน - 210,087,375.85 210,087,375.85 210,087,375.85 
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุน 

รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 

รวม 

 

 

 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 154,656,264.42 154,656,264.42 154,656,264.42 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 91,589,398.55 91,589,398.55 91,589,398.55 

เงินลงทุนชัว่ครำว - 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน - 596,245,662.97 596,245,662.97 596,245,662.97 

หนี้สินทำงกำรเงิน     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 177,238,227.73 177,238,227.73 177,238,227.73 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน - 177,238,227.73 177,238,227.73 177,238,227.73 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม

โดยประมำณ 

31. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม   

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

- สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.43 - 0.43 
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32. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม

และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.28 เท่ำ  

33. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 


