
 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                                
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน)                       
ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ                             
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชี                        
ท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น  

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมดงัต่อไปน้ี 

ก. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนั                  
ยงัมีผลกระทบอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก ำลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบตอ่หลำยธุรกิจและ
อุตสำหกรรม ซ่ึงรวมถึงผลกระทบต่อปริมำณค ำส่ังซ้ือสินคำ้และควำมสำมำรถทำงกำรเงินของผูซ้ื้อสินคำ้ของกลุ่มบริษทั                         
อนัส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจบุนัและในอนำคตของ                       
กลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำร
และดุลยพินิจในประเดน็ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 
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ข. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี 
เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ                      
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชีมำถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่ำวขำ้งตน้แต่อยำ่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ                             
งบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและ                          
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน                                       
ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ี
ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของ
วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้                   
ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ถือเป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัย่ิงรำยกำรหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกจ ำนวนรำยไดท่ี้บนัทึกในบญัชีจะ                       
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก ำไรขำดทุนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำกรำยซ่ึงมีเง่ือนไข                            
ทำงกำรคำ้ท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้ดว้ยเหตน้ีุขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญัเป็นพเิศษกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ของกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบริษทัโดยกำรท ำควำมเขำ้ใจรวมถึงท ำกำรทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบ
รำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกให้แก่ลูกคำ้ภำยหลงั                                      
วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพ่ือตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้น
ของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 
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ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรบญัชีและรำยละเอียดเก่ียวกบัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.17 
และขอ้ 25 ตำมล ำดบั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัฯท่ีเกิดจำกกำรรับรู้ผลขำดทนุ
สะสมทำงภำษีมีจ ำนวน 100 ลำ้นบำท โดยสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะสำมำรถรับรู้รำยกำรไดเ้ม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ในอนำคตได้ ซ่ึงใน
กำรพิจำรณำว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวหรือผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได้
นั้นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรอยำ่งมำกในกำรจดัท ำแผนธุรกิจและประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตำมแผนธุรกิจท่ีไดอ้นุมติัแลว้ ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำทดสอบประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ ำเป็นและขอ้สมมติทำงดำ้นเศรษฐกิจท่ี
ส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรดงักล่ำวโดยกำรสอบถำมฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณ
กำรรำยได ้ก ำไรขั้นตน้ และค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนรวมถึงท ำกำรเปรียบเทียบประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอดีตกบัก ำไรทำงภำษี                                                       
ท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีดงักล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณ
ประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตตำมขอ้มูลและขอ้สมมติดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจดัเตรียมให้กบัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้ควำมเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนนั้นมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว่้ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวให้ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม
ต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำรเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอ
ไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว่้ำ
รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ                                           
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล                                        
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบใหเ้หมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นตอ่ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ                                         
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และสรุปจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำ
มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ 
อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำร
ควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บ                                     
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอก
อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำย
หรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำร                            
เร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

ปรีชำ อรุณนำรำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5800 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2564 



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 583,201,208        321,232,224        390,913,154        128,714,852        
ลูกหน้ีการคา้ 9 1,330,359,543     1,736,772,566     810,912,889        1,114,377,563     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,904,857          55,708,066          35,961,487          22,872,570          
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.2 1,254,180            1,021,038            61,276,622          61,249,148          
สินคา้คงเหลือ 10 860,364,777        1,177,255,738     297,947,878        666,149,177        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 95,820,261          96,072,854          2,518,493            2,922,879            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,946,904,826     3,388,062,486     1,599,530,523     1,996,286,189     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 11 9,468,823            6,049,002            - -                          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17 139,337,518        -                          122,370,131        -                          
เงินลงทนุเผ่ือขาย -                          34,080,000          -                          34,080,000          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          2,172,220,102     1,937,220,102     
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 13 183,579,081        204,917,609        184,113,258        184,113,258        
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                          113,016,354        -                          47,169,970          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 161,290,703        132,981,010        526,688,546        498,378,854        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 3,782,416,209     4,185,492,753     1,925,617,194     2,464,815,596     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 181,978,672        -                          26,070,271          -                          
สิทธิการเช่า -                          124,304,791        -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 18,805,864          24,049,279          7,705,145            9,416,259            
ค่าความนิยม 5,130,932            5,130,932            -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25.2 210,152,043        231,150,916        153,329,970        185,006,393        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,358,288          23,009,795          5,790,983            6,747,439            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      4,712,518,133 5,084,182,441     5,123,905,600     5,366,947,871     

รวมสินทรัพย์ 7,659,422,959     8,472,244,927     6,723,436,123     7,363,234,060     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้น 18.1 1,645,545,440     1,703,293,230     1,100,000,000     1,180,000,000     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 749,380,070        858,392,461        469,239,854        518,988,161        
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.2 48,622,685          57,593,340          36,697,112          59,223,540          
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19 230,457,657        298,716,786        93,915,959          123,840,898        
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.2 1,271,062            816,207               7,677,688            3,410,785            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18.2 309,598,980        513,538,074        191,680,000        400,680,000        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 17,596,428          -                          9,176,702            -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30,479,348          39,460,176          11,043,657          20,237,445          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,032,951,670     3,471,810,274     1,919,430,972     2,306,380,829     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18.2 424,447,770        633,032,200        204,120,000        395,800,000        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 38,639,409          -                          14,590,780          -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                          1,479,406            -                          1,479,406            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 360,910,204        414,214,809        215,526,584        323,612,542        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,360,922            5,423,187            2,300,686            -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 833,358,305        1,054,149,602     436,538,050        720,891,948        

รวมหนีสิ้น 3,866,309,975     4,525,959,876     2,355,969,022     3,027,272,777     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,709,904,800     2,709,904,800     2,709,904,800     2,709,904,800     
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,709,904,800     2,709,904,800     2,709,904,800     2,709,904,800     
ส่วนเกินทนุจากหุน้สามญัซ้ือคืน 19,928,420          19,928,420          19,928,420          19,928,420          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 266,000,000        264,000,000        266,000,000        264,000,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 972,567,856        1,092,604,637     1,343,457,752     1,346,848,063     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (414,989,150)      (390,498,066)      28,176,129          (4,720,000)          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,553,411,926     3,695,939,791     4,367,467,101     4,335,961,283     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 239,701,058        250,345,260        -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,793,112,984     3,946,285,051     4,367,467,101     4,335,961,283     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,659,422,959     8,472,244,927     6,723,436,123     7,363,234,060     
-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

กรรมการ .............................................................. กรรมการ ...........................................................



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

รายได้ 6,873,217,126    8,846,328,894    3,575,070,698    4,213,085,368    
ตน้ทุนขาย (6,158,831,690)   (8,082,278,093)   (3,264,391,662)   (4,008,517,425)   

ก ำไรขั้นต้น 714,385,436       764,050,801       310,679,036       204,567,943       
รายไดเ้งินปันผล 3,807,100           4,688,000           104,871,382       117,752,138       
รายไดอ่ื้น 69,192,450         62,412,557         82,667,772         46,799,587         
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (358,616,101)      (469,528,756)      (192,519,362)      (267,493,952)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (400,066,612)      (498,483,693)      (212,442,422)      (253,770,973)      

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 28,702,273         (136,861,091)      93,256,406         (152,145,257)      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 643,412              16,558,030         -                          -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 23 (88,628,624)        (123,347,614)      (42,585,697)        (55,332,339)        

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (59,282,939)        (243,650,675)      50,670,709         (207,477,596)      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25.1 (41,210,997)        31,959,017         (25,885,145)        54,665,857         

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (100,493,936)      (211,691,658)      24,785,564         (152,811,739)      

กำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 12.3 -                          -                          (1,546,461)          (142,330,774)      

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (100,493,936)      (211,691,658)      23,239,103         (295,142,513)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                          (24,720,000)        -                          (24,720,000)        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,535,908)          (100,011,290)      -                          -                          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          4,944,000           -                          4,944,000           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,535,908)          (119,787,290)      -                      (19,776,000)        
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6,720,000           -                          6,720,000           -                          
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 107,302              -                          3,312,246           -                          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,365,460)          -                          (2,006,449)          -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,461,842           -                          8,025,797           -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 925,934              (119,787,290)      8,025,797           (19,776,000)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (99,568,002)        (331,478,948)      31,264,900         (314,918,513)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (91,830,255)        (214,986,702)      24,785,564         (152,811,739)      
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          -                         (1,546,461)          (142,330,774)      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (91,830,255)        (214,986,702)      23,239,103         (295,142,513)      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,663,681)          3,295,044           
(100,493,936)      (211,691,658)      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (91,602,447)        (341,352,369)      32,811,361         (172,587,739)      
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          -                         (1,546,461)          (142,330,774)      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (91,602,447)        (341,352,369)      31,264,900         (314,918,513)      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,965,555)          9,873,421           
(99,568,002)        (331,478,948)       

ก ำไรต่อหุ้น 27
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.034)                 (0.079)                 0.009                  (0.056)                 
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                      -                      (0.001)                 (0.053)                 

(0.034)                 (0.079)                 0.008                  (0.109)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน
การแปลงค่า จากการวดั รวม ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน งบการเงินท่ีเป็น มูลค่าเงินลงทุน ส ารองส าหรับ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ จากหุ้นสามญัซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เผ่ือขาย มูลค่ายติุธรรม ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไม่มีอ  านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,709,904,800           19,928,420              264,000,000            1,443,086,579         (279,188,399)           15,056,000              -                               (264,132,399)           4,172,787,400         252,142,621            4,424,930,021         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                                 -                               -                               (214,986,702)           -                               -                               -                               -                               (214,986,702)           3,295,044                (211,691,658)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                               -                               -                               (106,589,667)           (19,776,000)             -                               (126,365,667)           (126,365,667)           6,578,377                (119,787,290)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                               -                               (214,986,702)           (106,589,667)           (19,776,000)             -                               (126,365,667)           (341,352,369)           9,873,421                (331,478,948)           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                 -                               -                               (135,495,240)           -                               -                               -                               -                               (135,495,240)           (11,670,782)             (147,166,022)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 2,709,904,800           19,928,420              264,000,000            1,092,604,637         (385,778,066)           (4,720,000)               -                               (390,498,066)           3,695,939,791         250,345,260            3,946,285,051         
-                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 2,709,904,800           19,928,420              264,000,000            1,092,604,637         (385,778,066)           (4,720,000)               -                               (390,498,066)           3,695,939,791         250,345,260            3,946,285,051         
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
   นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                                 -                               -                               (26,034,200)             -                               4,720,000                (29,611,561)             (24,891,561)             (50,925,761)             2,134,316                (48,791,445)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -

   หลงักำรปรับปรุง 2,709,904,800           19,928,420              264,000,000            1,066,570,437         (385,778,066)           -                               (29,611,561)             (415,389,627)           3,645,014,030         252,479,576            3,897,493,606         
ขาดทุนส าหรับปี -                                 -                               -                               (91,830,255)             -                               -                               -                               -                               (91,830,255)             (8,663,681)               (100,493,936)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                               -                               (172,326)                  (4,975,523)               -                               5,376,000                400,477                   228,151                   697,783                   925,934                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                               -                               (92,002,581)             (4,975,523)               -                               5,376,000                400,477                   (91,602,104)             (7,965,898)               (99,568,002)             
โอนก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                 -                               2,000,000                (2,000,000)               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (4,812,620)               (4,812,620)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 2,709,904,800           19,928,420              266,000,000            972,567,856            (390,753,589)           -                               (24,235,561)             (414,989,150)           3,553,411,926         239,701,058            3,793,112,984         
-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุ รวม
ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินทนุ จากการวดั ส ารองส าหรับ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ จากหุน้สามญัซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย มูลค่ายติุธรรม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 2,709,904,800            19,928,420                   264,000,000            1,777,485,816          15,056,000                     -                                      15,056,000                 4,786,375,036          
ขาดทนุส าหรับปี -                                 -                                    -                               (295,142,513)            -                                      -                                      -                                 (295,142,513)            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                    -                               -                                (19,776,000)                    -                                      (19,776,000)               (19,776,000)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                    -                               (295,142,513)            (19,776,000)                    -                                      (19,776,000)               (314,918,513)            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                 -                                    -                               (135,495,240)            -                                      -                                      -                                 (135,495,240)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,709,904,800            19,928,420                   264,000,000            1,346,848,063          (4,720,000)                      -                                      (4,720,000)                 4,335,961,283          
-                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 2,709,904,800            19,928,420                   264,000,000            1,346,848,063          (4,720,000)                      -                                      (4,720,000)                 4,335,961,283          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
   นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                                 -                                    -                               (27,279,211)              4,720,000                       22,800,129                     27,520,129                 240,918                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 -

   หลังกำรปรับปรุง 2,709,904,800            19,928,420                   264,000,000            1,319,568,852          -                                      22,800,129                     22,800,129                 4,336,202,201          
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                    -                               23,239,103               -                                      -                                      -                                 23,239,103               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                    -                               2,649,797                 -                                      5,376,000                       5,376,000                   8,025,797                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                    -                               25,888,900               -                                      5,376,000                       5,376,000                   31,264,900               
โอนก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                 -                                    2,000,000                (2,000,000)                -                                      -                                      -                                 -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2,709,904,800            19,928,420                   266,000,000            1,343,457,752          -                                      28,176,129                     28,176,129                 4,367,467,101          
-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (59,282,939)          (243,650,675)        50,670,709           (207,477,596)        
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                           -                           (1,546,461)            (142,330,774)        
   รวม (59,282,939)          (243,650,675)        49,124,248           (349,808,370)        
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 710,391,636         748,105,907         406,344,411         462,064,126         
   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,132,199             8,470,662             2,071,319             3,636,071             
   ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -                           2,894,559             -                           -                           
   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 11,508,904           11,171,721           10,418,745           7,936,686             
   ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 3,533,453             860,732                -                           7,500,000             
   ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและค่าเผ่ือสินคา้ท่ีมีราคาทนุสูงกวา่
      ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (โอนกลบั) (5,243,022)            21,715,146           (7,920,000)            18,000,000           
   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 3,600,000             33,000,000           3,600,000             33,000,000           
   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (7,209,670)            3,910,421             (5,701,779)            (1,837,184)            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 42,238,885           46,998,911           16,355,105           23,067,527           
   ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 20,627,960           -                           12,960,629           -                           
  ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,408,270             7,181,311             1,076,484             6,599,750             
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 3,221                    33,661                  (73,294)                 33,661                  
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (643,412)               (16,558,030)          -                           -                           
   ก  าไรจากการโอนกิจการบางส่วน -                           -                           (89,219,374)          -                           
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                           -                           (101,064,282)        (113,281,938)        
   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัอ่ืน (3,807,100)            (4,688,000)            (3,807,100)            (4,470,200)            
   ดอกเบ้ียรับ (1,984,513)            (2,777,922)            (882,651)               (1,416,922)            
   ตน้ทนุทางการเงิน 88,628,624           123,347,614         46,231,465           66,066,647           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 810,902,496         740,016,018         339,513,926         157,089,854         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ 364,351,604         277,769,618         266,460,807         252,529,669         
   ลูกหน้ีอ่ืน 24,730,398           20,993,562           (17,551,567)          (1,831,505)            
   สินคา้คงเหลือ 321,402,530         524,507,189         293,002,018         478,573,579         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,492,435             1,265,328             397,324                943,956                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,922,230             11,220,052           956,454                5,641,351             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (147,879,684)        (77,448,007)          (2,076,479)            (39,893,458)          
   เจา้หน้ีอ่ืน (73,473,724)          4,627,920             (32,137,867)          (4,663,835)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,800,000)          (5,252,233)            (9,193,788)            (6,990,853)            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,649,478             -                           -                           -                           
   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (116,064,148)        (34,953,115)          (76,879,896)          (24,361,897)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,183,233,615      1,462,746,332      762,490,932         817,036,861         
   จ่ายดอกเบ้ีย (85,856,961)          (126,730,566)        (45,113,732)          (66,566,789)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (36,760,850)          (41,318,225)          (3,088,141)            (2,501,918)            
   ภาษีเงินไดรั้บคืน 3,390,749             35,281,176           -                           -                           
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,064,006,553      1,329,978,717      714,289,059         747,968,154         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)



2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,402,340)            5,024,849             -                           -                           
เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน -                           -                           236,405,124         -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                           (270,000,000)        -                           
เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                           35,000,000           -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (340,383,722)        (190,774,346)        (107,074,517)        (65,291,984)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 34,681,581           11,596,981           34,819,058           68,137,980           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,000,000)            -                           (1,000,000)            -                           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,000,000             -                           1,000,000             -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (817,113)               (1,801,402)            (360,210)               (35,708)                 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,628,641             2,707,275             887,151                1,422,014             
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 21,944,919           48,999,059           107,298,273         149,378,178         
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 3,807,100             4,688,000             3,807,100             4,470,200             
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (283,540,934)        (119,559,584)        40,781,979           158,080,680         
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นลดลง (57,747,790)          (452,726,530)        (80,000,000)          (290,000,000)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 101,965,950         -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (513,922,516)        (699,531,528)        (400,680,000)        (545,745,000)        
เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (21,176,298)          (1,642,267)            (12,191,996)          (1,189,255)            
เงินปันผลจ่าย -                           (135,495,240)        -                           (135,495,240)        
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (2,901,805)            (11,670,726)          -                           -                           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (493,782,459)        (1,301,066,291)     (492,871,996)        (972,429,495)        
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) (24,702,660)          37,340,250           -                           -                           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบ
   ของอตัรำแลกเปลีย่น 261,980,500         (53,306,908)          262,199,042         (66,380,661)          
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (11,516)                 (31,706)                 (740)                     (31,706)                 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 261,968,984         (53,338,614)          262,198,302         (66,412,367)          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี 321,232,224         374,570,838         128,714,852         195,127,219         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 583,201,208         321,232,224         390,913,154         128,714,852         

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบด้วยรำยละเอยีดดงันี้
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์
ซ้ือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 15) (348,253,052)        (173,936,937)        (118,217,676)        (61,296,345)          
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 7,697,274             (20,358,913)          10,971,103           (5,295,822)            
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง - -                           -                           (2,221,320)            
สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนโดยสญัญาเช่าทางการเงิน -                           3,000,000             -                           3,000,000             
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 172,056                521,504                172,056                521,503                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (340,383,722)        (190,774,346)        (107,074,517)        (65,291,984)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



2563 2562 2563 2562
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ)
จ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 15) 26,976,411           15,634,905           26,748,999           68,017,434           
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 7,209,670             (3,910,421)            5,701,779             1,837,184             
ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 495,500                (127,503)               495,500                (127,503)               
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                           -                           1,872,780             (1,589,135)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 34,681,581           11,596,981           34,819,058           68,137,980           

กำรโอนกจิกำรบำงส่วน
สินทรัพยสุ์ทธิจากการโอนกิจการบางส่วน  (หมายเหตุ 12.3) -                           -                           147,185,750         -                           
ก าไรจากการโอนกิจการบางส่วน  (หมายเหตุ 12.3) -                           -                           89,219,374           -                           
เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน -                           -                           236,405,124         -                           

เงินปันผลรับ
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                           -                           101,064,282         113,281,938         
เงินปันผลจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   ท่ีแสดงสุทธิกบัเงินลงทนุดงักล่าวในงบการเงินรวม 21,948,140           29,952,720           -                           -                           
เงินปันผลคา้งรับลดลง -                           19,080,000           6,160,697             36,129,901           
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง (3,221)                  (33,661)                 73,294                  (33,661)                 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 21,944,919           48,999,059           107,298,273         149,378,178         

รำยกำรทีไ่ม่เป็นตัวเงิน
โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 34,656,104           9,639,582             34,656,104           9,639,582             
โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                           10,309,298           -                           -                           
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนโดยสญัญาเช่า 15,007,019           -                           6,001,418             -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมลูท่ัวไป 

1.1 ข้อมลูท่ัวไปของบริษัท 

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย          
ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  เลขท่ี 15 ถนนสุขสวัสด์ิ  ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ         
กรุงเทพฯ 10140 

 กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติก  ซ่ึงได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองใช ้                                            
ในครัวเรือน และผลิตภณัฑเ์พื่องำนอุตสำหกรรม รวมถึงด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพ ์

เม่ือวัน ท่ี  29 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมใหญ่สำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร                                    

โดยกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้แก่บริษทัย่อยของบริษทัฯ และไดด้ ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2563 ซ่ึงกำร

โอนส่วนงำนดงักล่ำวคิดเป็นสินทรัพยสุ์ทธิจ ำนวน 147 ลำ้นบำท โดยมูลค่ำกำรโอนสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวน 

236 ลำ้นบำท และรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนเป็นจ ำนวน 89 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรำยกำร 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ขอ้ 12 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอ
ตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก ำลงัฟ้ืนตัว และมีผลกระทบต่อหลำยธุรกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงรวมถึงผลกระทบต่อปริมำณ                    
ค ำส่ังซ้ือสินคำ้และควำมสำมำรถทำงกำรเงินของผูซ้ื้อสินคำ้ของกลุ่มบริษทั อนัส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำร
ติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือ
สถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ .ศ. 
2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลจำก
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช 
จ ำกดั* 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน ไทย 100.0 100.0 

บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน ไทย 100.0 100.0 
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) 

จ ำกดั 
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก ไทย 75.0 75.0 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพแ์ละ
ผลิตภณัฑพ์ลำสติก 

ไทย 71.0 71.0 

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพแ์ละ
ผลิตภณัฑพ์ลำสติก 

ไทย 51.0 51.0 

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
พลำสติกและเมลำมีน 

เวียดนำม 100.0 100.0 

Srithai Superware Manufacturing Pvt. 
    Ltd. 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน อินเดีย 100.0 100.0 

Srithai Superware India Ltd.  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน อินเดีย 82.4 82.4 
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บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผำ่น Srithai (Vietnam) Co., Ltd. มีดงัน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัรำร้อยละของกำร 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุ้นโดยทำงออ้ม 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก เวียดนำม 100.0 100.0 

* บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกัด                  
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน 2563 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน
ถวัเฉล่ียในปี ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                               
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ                            
กลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลกักำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบัญชี
ป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - กลุ่มบริษัท                 
วดัมูลค่ำเงินลงทุนดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ของตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นจริง 
กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ 

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพันธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม                    
ณ วัน ท่ี เข้ำท ำสัญญำ และวัดมูลค่ ำในภำยหลังด้วยมูลค่ ำยุติธรรม ณ  วัน ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน                             
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกบัก ำไรสะสม และองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบ
กำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี  17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ                         
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

 กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุง
กบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

 ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4  

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำง
บญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้
เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบังคบัใช้
ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันท่ี                                 
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

 กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตมำใช้วดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี                                 
1 มกรำคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็นขอ้มูลในกำรประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไร
ทำงภำษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 36                     
เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของเร่ืองดงักล่ำวต่องบกำรเงิน และจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบต่อ                         
งบกำรเงินภำยหลงัส้ินสุดมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวดงักล่ำว 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                           
1 มกรำคม 2564 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบตัิ  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผล
สะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ี
มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน                
กำรรำยงำน             
ทำงกำรเงิน                      
กลุ่มเคร่ืองมือ           
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน                
ทำงกำรเงิน                   
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,736,773 (26,239) - 1,710,534 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 55,708 - (3,176) 52,532 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 132,618 - 132,618 
เงินลงทุนเผื่อขำย 34,080 (34,080) - - 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น 113,016 (113,016) - - 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  4,185,493 - (3,578) 4,181,915 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 194,967 194,967 
สิทธิกำรเช่ำ 124,305 - (124,305) - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 231,151 (8,074) - 223,077 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน                
กำรรำยงำน             
ทำงกำรเงิน                      
กลุ่มเคร่ืองมือ           
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน                
ทำงกำรเงิน                   
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 298,717 - (860) 297,857 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
16,819 

 
16,819 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 47,219 47,219 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,479 - (1,479) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 2,570 2,570 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,092,605 (26,034) - 1,066,571 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น (390,498) (24,892) - (415,390) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม 250,345 2,134 - 252,479 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน                
กำรรำยงำน             
ทำงกำรเงิน                      
กลุ่มเคร่ืองมือ         
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน                
ทำงกำรเงิน                   
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,114,378 (27,279) - 1,087,099 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,872 - (215) 22,657 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 115,650 - 115,650 
เงินลงทุนเผื่อขำย 34,080 (34,080) - - 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น 47,170 (47,170) - - 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  2,464,816 - (2,886) 2,461,930 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 38,299 38,299 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 185,006 (6,880) - 178,126 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 123,841 - (365) 123,476 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
11,283 

 
11,283 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 23,459 23,459 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,479 - (1,479) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 2,301 2,301 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,346,848 (27,279) - 1,319,569 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,720) 27,520 - 22,800 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ก) รำยละเอียดผลกระทบที่มีต่อก ำไรสะสมและองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ก ำไรสะสม 

องคป์ระกอบอืน่
ของส่วนของ                
ผูถื้อหุ้น 

ส่วนของผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ

ควบคุม 
 

ก ำไรสะสม 

องคป์ระกอบอืน่
ของส่วนของ                   
ผูถื้อหุ้น 

กำรรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน                    
ตดัจ ำหน่ำย (26,034) - 

 
(205) (27,279) - 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ                     
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
ของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั              
จดทะเบียน - (24,892) 

 
2,339 - 27,520 

ผลกระทบจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำน                  
ทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั (26,034) (24,892) 

 
2,134 (27,279) 27,520 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมหลกักำร           
บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                                    
1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 321,232 - 321,232 321,232 
ลูกหน้ีกำรคำ้  1,736,773  - 1,710,534 1,710,534 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  55,708  - 55,708  55,708  
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,021  - 1,021  1,021  
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 6,049 - 6,049 6,049 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 147,096 132,618 - 132,618 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    2,267,879  132,618 2,094,544 2,227,162 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมหลกักำร           
บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                                
1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 128,715 - 128,715 128,715 
ลูกหน้ีกำรคำ้  1,114,378  - 1,087,099 1,087,099 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  22,872  - 22,872  22,872  
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  61,249  - 61,249  61,249  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 81,250 115,650 - 115,650 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    1,408,464  115,650 1,299,935    1,415,585 
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ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ได้ก ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน 

4.2 สัญญำเช่ำ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับ
สัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ย
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำ
เงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 125,468 40,081 
หกั: สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (1,192) (635) 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสัุญญำเช่ำ  26,528 13,468 
หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร  (72,276) (17,697) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (16,829) (2,319) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

61,699 
 

32,898 
 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,339 1,844 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 64,038 34,742 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี)   3.75 - 8.00 3.75 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน 16,819 11,283 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 47,219 23,459 

 64,038 34,742 

5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบ
สินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหักส่วนลด โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ิน 
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 รายได้ดอกเบีย้ 

 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินมำ
คูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชี
สุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้
ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำ
ตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนและปรับให้เป็นตน้ทุนจริงท่ีค  ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและ
สินคำ้ระหว่ำงผลิตท่ีผลิตขึ้นเองประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้ 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

5.5 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดินและอำคำรท่ีถือครองไวเ้พ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำและ
ท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทอำคำรท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำค ำนวณจำก
รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
รวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 
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5.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร 18 - 30  ปี 
  ค่ำปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10  ปี 
  ค่ำปรับปรุงอำคำร 4 - 20  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 10  ปี 
  ยำนพำหนะ 6 - 15  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย  ์จะรับรู้ใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ
ให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ี
มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุน
อ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูยื้มนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งน้อย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ไม่เกิน 6 ปี 
  ลิขสิทธ์ิในกำรใชง้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      10 ปี 
  สิทธิบตัร      10 ปี 
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5.9 ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูง
กว่ำน้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือ
เม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

 เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำรให้กับหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้นจำกกำร
รวมกิจกำร และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ
รำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯ
ไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

5.10 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะ
เป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับ
ช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะส้ัน
และสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทั
บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำร
วดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ันกว่ำ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 11 - 99  ปี 
  อำคำร     1 - 4 ปี 
  อุปกรณ์โรงงำน     1 - 4 ปี 
  อุปกรณ์ส ำนกังำน     1 - 2 ปี 
  ยำนพำหนะ     1 - 5 ปี 
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หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว
ไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดัชนีหรืออตัรำ 
จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่ง
สมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดง
ให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะ
เพ่ิมขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชี
ของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำม                 
สัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมี
มูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ้่ำยทำง
กำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยุของสัญญำเช่ำ 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกว่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจำกกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยสัุญญำเช่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ 
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5.11 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯควบคุม
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
กิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิ     
กำรใช ้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ี             
คำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึง
มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมิน
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละ
ค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจบุนัของ
เงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
หกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวน
เงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมี
ควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งกนั  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่ำควำมนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น 
และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำ
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้น
จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที   
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5.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี                               
กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำร
ผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ
พนักงำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรมอบทองค ำ
และเงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนักงำนโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้
ท ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทนุทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร หรือเม่ือ
กิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และ
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และ               
กลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5.16 หุ้นสำมัญซ้ือคืน 

 หุ้นสำมญัซ้ือคืนแสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่ำหุ้นสำมญั
ซ้ือคืนดงักล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัซ้ือคืนออกไปใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆท่ี
ไดรั้บจำกกำรขำยหรือน ำหุ้นทุนซ้ือคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกตน้ทุนเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินไดท่ี้
เก่ียวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น 
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 ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2544 ว่ำด้วยกำรซ้ือหุ้นคืน กำรจ ำหน่ำยหุ้น                         
ท่ีซ้ือคืนและกำรตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษทัฯ บริษทัฯตอ้งจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด นับ
จำกวนัท่ีซ้ือหุ้นซ้ือคืนเสร็จส้ิน ถำ้บริษทัฯไม่จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัซ้ือคืนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้บริษทัฯลดทุนท่ีช ำระ
แลว้โดยตดักบัหุ้นสำมญัซ้ือคืน ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯลดทุนผลต่ำงจำกรำคำซ้ือท่ีต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ะรับรู้เป็น                                           
ส่วนเกินทุนจำกหุ้นสำมญัซ้ือคืน 

5.17 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไร
ทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน                      
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้น โดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบังคบัใช ้                     
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี
ใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำร
ปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

5.18 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรเฉพำะ
ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำ
ของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้ 
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจัดประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัด ้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำก
แผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพ่ือ
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผล
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคำ้ เป็นตรำสำร
ทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจัดประเภทใน
ภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไปรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ้ื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นกำรไดรั้บคืนของ
ตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอยำ่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีขอ้ก ำหนด
ให้ประเมินกำรดอ้ยค่ำ  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้ เงินลงทุนในตรำ
สำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ้ื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน
กำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลด
หรือส่วนเกินมูลค่ำ ค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือ
ไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว่้ำจะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิกภำระ
ผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จำก
ผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระ
ตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณ
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดั
มูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะ
ท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผล
ขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพ่ิมขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่ง
มีนัยส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอื่น เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือด้ำน
เครดิตของผูอ้อกตรำสำร  
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กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ดงันั้น ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิต
จำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้น
เศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเม่ือ
กิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอด
สุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษทับันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร
วิเครำะห์อำยหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่ำว
บนัทึกในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือไดจ้ ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปี  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับมูลค่ำของเงิน
ลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและ
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน  
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5.19 ตรำสำรอนุพนัธ์  

กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ คือ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดง                     
ตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกว่ำศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำ
ยติุธรรมนอ้ยกว่ำศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 12 เดือน เป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสิน
หมุนเวียน 

5.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้
รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณ
มูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลคำ่ท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำม
ระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรใน
เร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน                                    
งบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำร
ไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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 สัญญำเช่ำ 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมเป็น
อตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูยื้มเงินท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชใ้นสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้ืมและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจำ้ของในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

กำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ 
ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่ง
บอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่
สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบั
ตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของ
มูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรปรับลดรำคำทุนของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำย
ไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมำณกำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้นั้นให้เสร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจำ่ยเพ่ือใหข้ำยสินคำ้
นั้นได ้และค่ำเผื่อส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินคำ้แต่ละ
ชนิด 
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 ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคนืต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้
ใชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้                                      
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 
ประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

7. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

7.1 รำยกำรที่เกิดขึน้ในระหว่ำงปี 
(หน่วย: พนับำท) 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 212,823 156,777 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 27,131 26,418 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 18,596 5,160 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินคำ้ - - 108,183 210,770 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 3,958 3,320 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 79,116 83,329 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - - 8,820 60,011 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร - - 1,034 233 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
โอนกิจกำรบำงส่วน - - 236,405 - รำคำตำมมูลค่ำบญัชี/รำคำยติุธรรม 
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(หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขำยสินคำ้ 309,712 216,222 307,118 216,197 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร 7,260 7,072 7,260 7,072 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ 214,206 322,019 59,633 147,207 รำคำตลำด/รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริกำรจ่ำย 370 622 370 622 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 21,948 29,953 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร 28 46 28 46 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 
(ผูบ้ริหำรและญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 
เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมกำรบริษทั) 

     

ขำยสินคำ้ 250,819 319,494 126,347 240,873 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร 1,628 1,737 1,628 1,724 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ 35,644 40,698 7,713 18,684 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำใชจ้่ำยส่งเสริมกำรขำย 4,219 4,005 4,219 4,005 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

7.2 ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 

 ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 125,815 114,235 
บริษทัร่วม 89,708 114,433 88,629 114,433 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ - ผูบ้ริหำรและ 
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น 
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 108,109 130,383 9,688 101,205 
รวม 197,817 244,816 224,132 329,873 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) - - (74,652) (62,000) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 
   (หมำยเหตุ 9 ) 197,817 244,816 149,480 267,873 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคำ้งรับ - - 50,839 57,000 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 10,337 3,228 
บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอ่ืน 1,200 899 47 899 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ - ผูบ้ริหำรและ     
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น     
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 54 122 54 122 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,254 1,021 61,277 61,249 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 35,248 29,411 
บริษทัร่วม 39,955 46,818 54 22,488 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ - ผูบ้ริหำรและ     
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น     
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 8,668 10,775 1,395 7,325 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,623 57,593 36,697 59,224 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 7,608 3,102 
บริษทัร่วม 70 352 70 305 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ - ผูบ้ริหำรญำติของผูบ้ริหำร     
   ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมกำร     
   บริษทั 1,201 464 - 4 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,271 816 7,678 3,411 

7.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่ส ำคัญ 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 1,945 2,130 1,945 2,130 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั     
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 81,437 82,640 36,688 37,567 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,431 1,477 673 649 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 10 11 9 9 
รวม 84,823 86,258 39,315 40,355 
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 2,500 2,609 1,388 1,820 
เช็คในมือ 1,341 7,306 1,341 3,706 
เงินฝำกธนำคำร     

- บญัชีกระแสรำยวนั 212,275 110,970 88,810 3,317 
- บญัชีออมทรัพย ์ 360,776 196,209 299,374 119,872 
- บญัชีเงินฝำกประจ ำ 6,309 4,138 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 583,201 321,232 390,913 128,715 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 168,732 172,854 135,128 169,067 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 29,085 45,753 19,940 65,858 
3 - 6 เดือน - 26,209 268 26,354 
6 - 12 เดือน - - 466 - 
มำกกว่ำ 12 เดือน - - 68,330 68,594 

รวม 197,817 244,816 224,132 329,873 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  

(2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)  - - (74,652) (62,000) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 197,817 244,816 149,480 267,873 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 867,959 1,069,230 487,835 546,431 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 234,577 355,916 149,278 246,775 
3 - 6 เดือน 12,710 36,155 4,311 29,003 
6 - 12 เดือน 14,480 23,576 7,433 18,169 
มำกกว่ำ 12 เดือน 53,499 28,994 41,264 20,188 

รวม 1,183,225 1,513,871 690,121 860,566 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  

(2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)  (50,682) (21,914) (28,688) (14,061) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,132,543 1,491,957 661,433 846,505 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,330,360 1,736,773 810,913 1,114,378 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 48,153 103,340 
ส ำรองผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 3,533 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,004) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 50,682 103,340 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือทำงกำรคำ้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำร                                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเวลำ 15 ถึง 150 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตำมล ำดบั 

10. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทนุให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 431,519 647,719 (27,972) (43,542) 403,547 604,177 
สินคำ้ระหว่ำงผลิต 170,844 290,178 (9,323) (4,264) 161,521 285,914 
วตัถุดิบ 188,776 197,365 (4,700) (2,546) 184,076 194,819 
วสัดุคงเหลือ 88,193 81,996 (10,454) (7,864) 77,739 74,132 
แม่พิมพมี์ไวเ้พื่อขำย - 543 - - - 543 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 33,482 17,671 - - 33,482 17,671 
รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 912,814 1,235,472 (52,449) (58,216) 860,365 1,177,256 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทนุให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 182,315 450,172 (14,053) (24,573) 168,262 425,599 
สินคำ้ระหว่ำงผลิต 26,016 114,474 (559) (559) 25,457 113,915 
วตัถุดิบ 62,590 75,481 (1,101) (1,101) 61,489 74,380 
วสัดุคงเหลือ 52,390 59,199 (10,087) (7,487) 42,303 51,712 
แม่พิมพมี์ไวเ้พื่อขำย - 543 - - - 543 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 437 - - - 437 - 
รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 323,748 699,869 (25,800) (33,720) 297,948 666,149 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 6 ลำ้นบำท โดยน ำไปหัก
จำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี (เฉพำะบริษทัฯ 8 ลำ้นบำท) (2562: กลุ่มบริษทับนัทึกกำร
ปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ ำนวน 22 ล้ำนบำทโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขำย (เฉพำะบริษทัฯ: 18 ลำ้นบำท)) 

11.  เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ ำประกัน คือ เงินฝำกประจ ำของบริษทัย่อย จ ำนวน                                             
9 ลำ้นบำท ท่ีไดน้ ำไปใชเ้ป็นหลกัค ้ำประกนัส ำหรับประกนัภำษี ค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอื่นๆ (2562: 6 ลำ้นบำท) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่ำงปี 

 ทุนช ำระแล้ว 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

รำคำทุน 
ค่ำเผ่ือ 

กำรด้อยค่ำ 
รำคำตำม 

บัญชี - สุทธิ รำคำทุน 
ค่ำเผ่ือ 

กำรด้อยค่ำ 
รำคำตำม 

บัญชี - สุทธิ 
  

บริษัทย่อย            
บริษัทในประเทศ            
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั  300 ลำ้นบำท  100.0 100.0 300,000 - 300,000 30,000 - 30,000 48,000 57,000 

(เดิมช่ือ “บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั”) (2562: 30 ลำ้นบำท)           
บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั  5 ลำ้นบำท 100.0 100.0 5,756 - 5,756 40,756 - 40,756 4,000 11,000 
 (2562: 40 ลำ้นบำท)           
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 10 ลำ้นบำท  75.0  75.0 12,098 - 12,098 12,098 - 12,098 2,250 3,000 
บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ำกดั 100 ลำ้นบำท 71.0 71.0 82,000 - 82,000 82,000 - 82,000 9,937 2,129 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 120 ลำ้นบำท 51.0 51.0 61,200 - 61,200 61,200 - 61,200 - 10,200 
    461,054 - 461,054 226,054 - 226,054 64,187 83,329 
บริษัทต่ำงประเทศ            
Srithai (Vietnam) Co., Ltd. 782,082 ลำ้นเวียดนำมดอง 100.0 100.0 1,229,036 - 1,229,036 1,229,036 - 1,229,036 14,929 - 
Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd. 720 ลำ้นอินเดียรูปี 100.0 100.0 482,130 - 482,130 482,130 - 482,130 - - 
Srithai Superware India Ltd.  43 ลำ้นอินเดียรูปี 82.4 82.4 25,090 (25,090) - 25,090 (25,090) - - - 
    1,736,256 (25,090) 1,711,166 1,736,256 (25,090) 1,711,166 14,929 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    2,197,310 (25,090) 2,172,220 1,962,310 (25,090) 1,937,220 79,116 83,329 
 

   (หน่วย: ลำ้นเวียดนำมดอง) 
  สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 ทุนช ำระแล้ว 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัทย่อยโดยอ้อม      
บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.      
Srithai (Hanoi) Co., Ltd. 424,920 ลำ้นเวียดนำมดอง 100.0 100.0 424,920 424,920 

    (เทียบเท่ำ 663 ลำ้นบำท) (เทียบเท่ำ 663 ลำ้นบำท) 
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12.2 รำยละเอียดของบริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั  

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยสะสม 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วน                      

ไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมใน

ระหว่ำงปี 

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

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 49.0 49.0 225,026 233,805 (11,440) 1,033 - 9,800 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 207,954 275,285 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 539,272 581,252 
หน้ีสินหมุนเวียน 194,514 251,097 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 90,015 124,025 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

รำยได ้ 563,082 921,441 
ก ำไร (ขำดทุน) (24,149) 452 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 862 - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (23,287) 452 
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 สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 38,417 104,567 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (14,184) (44,065) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (24,198) (67,491) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 35 (6,989) 

12.3 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปี 2563 

ก) กำรลดทุนของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยคือ บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั มีมติอนุมติัให้ท ำกำร
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 40 ลำ้นบำท เป็น 10 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 3 ลำ้นหุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 30 ลำ้นบำท ภำยหลงักำรลดทุนดังกล่ำวสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ                  
ในบริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั ยงัคงมีสัดส่วนเท่ำกบัร้อยละ 100 ไม่เปล่ียนแปลง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียน
ลดทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยคือ บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั มีมติอนุมติัให้                                      
ท ำกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 10 ลำ้นบำท เป็น 5 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 5 แสนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 5 ลำ้นบำท ภำยหลงักำรลดทุนดงักล่ำว สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ
ในบริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั ยงัคงมีสัดส่วนเท่ำกบัร้อยละ 100 ไม่เปล่ียนแปลง โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียน
ลดทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2563 

ข)  กำรเปลี่ยนช่ือบริษัทของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยคือบริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั ไดมี้มติเปล่ียนช่ือ
บริษทัเป็น บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั และไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 9 กนัยำยน  2563 

ค) กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรโอนกิจกำรบำงส่วนของบริษทัฯ
ให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงท่ีบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกัด                         
(“ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช”) (เดิมช่ือบริษทั  โครำช ไทย เทค จ ำกดั) ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อรวมศูนยฐ์ำนกำรผลิต
หลกัของสำยธุรกิจผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภำยใตบ้ริษทัเดียว หน่วยธุรกิจท่ีโอนไดแ้ก่ 
หน่วยธุรกิจสำยกำรผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนและกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนแบบคำ้ส่ง
และส่งออก (“กิจกำรท่ีโอน”) ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์นและหน้ีสินในกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กำรผลิต สินคำ้คงเหลือ เจำ้หน้ีกำรคำ้และหน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักิจกำรท่ีโอน รวมถึงพนกังำน
จ ำนวนหน่ึง โดยไม่รวมหน่วยธุรกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในระบบขำยตรงและขำยปลีก  
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ในวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นของ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุน                                           
จดทะเบียนจำก 30 ลำ้นบำท เป็น 300 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 27 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
คิดเป็นจ ำนวน 270 ล้ำนบำท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับกำรรับโอนกิจกำร ในวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2563 บริษทัฯ                    
ได้ช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่ำวทั้ งจ ำนวน ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 และ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช                                     
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 

 ในวนัท่ี 1 สิงหำคม 2563 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรโอนส่วนงำนเสร็จส้ิน โดยบริษทัฯก ำหนดรำคำโอนของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินไวท่ี้รำคำตำมมูลค่ำบัญชี หรือรำคำยุติธรรม แล้วแต่ประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยมูลค่ำกำรโอน
สินทรัพยสุ์ทธิดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวน 236 ลำ้นบำท และรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนเป็นจ ำนวน 89 ลำ้น
บำท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงรำยกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมเน่ืองจำกเป็นรำยกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั 

 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรท่ีโอน ณ วนัท่ี 1 สิงหำคม 2563 ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                       
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
สินทรัพย์  
ลูกหน้ีอ่ืน 4,243 
สินคำ้คงเหลือ 75,593 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (หมำยเหตุ 15) 199,010 

รวมสินทรัพย์ 278,846 

หนีสิ้น  
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 74,450 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (หมำยเหตุ 21)  57,210 

รวมหนีสิ้น 131,660 

สินทรัพย์สุทธ ิ 147,186 

  
มูลค่ำจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน 236,405 

หกั: มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (147,186) 

ก ำไรจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน 89,219 
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 รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรท่ีโอนให้แก่บริษทัย่อย ซ่ึงแสดงไวเ้ป็น “ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก”ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯมีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับงวดวนัท่ี 1 มกรำคม - 
31 กรกฎำคม 2563 
(ก่อนวนัโอนกิจกำร) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

ก ำไรขำดทุน:   
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก   
รำยได ้ 235,167 747,399 
ตน้ทุนขำย (283,821) (765,092) 
ขำดทุนขั้นต้น (48,654) (17,693) 
รำยไดอ้ื่น 18,423 36,109 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย (26,664) (74,763) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (30,225) (75,250) 
ขำดทุนจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (87,120) (131,597) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3,646) (10,734) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้ (90,766) (142,331) 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได ้ - - 
ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก -                     
สุทธิจำกภำษี (90,766) (142,331) 

ก ำไรจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน 89,219 - 
ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรโอนกิจกำรบำงส่วน -* - 
รวมขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก -                             
สุทธิจำกภำษี (1,547) (142,331) 

* ไม่มีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเน่ืองจำกบริษทัฯมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนทำงภำษี 

 กระแสเงินสดสุทธิของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับงวดวนัท่ี 1 มกรำคม - 
31 กรกฎำคม 2563 

(ก่อนวนัโอนกิจกำร) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (62,154) 144,720 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 237,466 (12,884) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน - - 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 175,312 131,836 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1  รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

    (หน่วย: พนับำท) 

     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

      2563 2562 

  จัดตั้งขึน้ใน       ค่ำเผ่ือ รำคำตำม  ค่ำเผ่ือ รำคำตำม 

 ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ทุนช ำระแล้ว 2563 2562 2563 2562 รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทร่วม              
บริษัทในประเทศ              
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก ไทย 20 ลำ้นบำท 48.0 48.0 18,915 19,409 9,599 - 9,599 9,599 - 9,599 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผงเมลำมีน ไทย 200 ลำ้นบำท 45.0 45.0 96,994 103,741 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000 
บริษทั ชีวำมำลำ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก

และเมลำมีน ไทย 49.8 ลำ้นบำท 40.0 40.0 28,656 34,134 19,920 - 19,920 19,920 - 19,920 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ ์ ไทย 60 ลำ้นบำท 39.2 39.2 29,243 36,802 27,156 - 27,156 27,156 - 27,156 
บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จ ำกดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ 

   และอยูใ่นระหว่ำงกำรช ำระบญัชี ไทย 250 ลำ้นบำท 24.0 24.0 - - 48,385 (48,385) - 48,385 (48,385) - 
      173,808 194,086 195,060 (48,385) 146,675 195,060 (48,385) 146,675 
บริษัทต่ำงประเทศ              

PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีน อินโดนีเซีย 10,394 ลำ้นรูเปีย 32.5 32.5 9,771 10,832 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438 

      9,771 10,832 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      183,579 204,918 232,498 (48,385) 184,113 232,498 (48,385) 184,113 
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13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจำก
บริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่ำงปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับในระหว่ำงปี 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทัร่วม     
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ำกดั 1,906 12,970 2,400 9,599 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ำกดั 903 4,918 7,650 10,350 
บริษทั ชีวำมำลำ จ ำกดั 4,122 (1,724) 9,600 7,200 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั (7,559) (2,023) - - 
PT. Srithai Maspion Indonesia 1,271 2,417 2,298 2,804 

รวมบริษทัร่วม 643 16,558 21,948 29,953 

13.3 ขอ้มูลของบริษทัร่วม 

ก) ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ำกดั 

 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 250,589 252,466 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 156,818 71,845 
หน้ีสินหมุนเวียน (99,982) (71,540) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (90,158) (15,705) 

สินทรัพย์สุทธิ 217,267 237,066 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 45.0 45.0 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 97,770 106,680 

กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั (776) (2,939) 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 96,994 103,741 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ำกดั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
รำยได ้ 520,447 775,069 
ก ำไร (ขำดทุน)  (382) 14,036 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (2,416) - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (2,798) 14,036 

ข) บริษทัร่วมท่ีแต่ละกิจกำรไม่มีสำระส ำคญั 

 กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสำระส ำคญั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสำระส ำคญั 86,585 101,177 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ:   
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (259) 11,640 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 87 - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (172) 11,640 

14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ท่ีดินพร้อม   ท่ีดินพร้อม  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง รวม ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง รวม 

31 ธันวำคม 2563:       
รำคำทุน 27,250 317,432 344,682 201,543 499,033 700,576 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (183,391) (183,391) - (173,887) (173,887) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 27,250 134,041 161,291 201,543 325,146 526,689 

31 ธันวำคม 2562:       
รำคำทุน 27,250 226,753 254,003 201,543 408,355 609,898 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (121,022) (121,022) - (111,519) (111,519) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 27,250 105,731 132,981 201,543 296,836 498,379 
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 132,981 129,732 498,379 495,130 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 15)     

- รำคำทุน 90,679 18,932 90,679 18,932 
- ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (56,022) (9,292) (56,022) (9,292) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (6,347) (6,391) (6,347) (6,391) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 161,291 132,981 526,689 498,379 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี     

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
มูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน  435,352 435,352 435,352 435,352 
มูลค่ำยติุธรรมของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 1,150,722 1,074,320 1,135,632 1,059,230 

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนขำ้งตน้ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้วิธีรำคำตลำดส ำหรับท่ีดิน
และวิธีต้นทุนทดแทนส ำหรับอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง ซ่ึงผูป้ระเมินรำคำอิสระมีคุณสมบัติของผูเ้ช่ียวชำญในวิชำชีพ และมี
ประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้งและประเภทของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีมีกำรประเมินนั้น 
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15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน:        
1 มกรำคม 2562 1,480,547 548,331 9,162,707 273,999 74,661 57,784 11,598,029 
ซ้ือเพ่ิม 128 12,895 40,844 8,135 6,037 105,898 173,937 
จ ำหน่ำย - (1,311) (128,326) (5,198) (4,822) - (139,657) 
ตดัจ่ำย - - (20,457) (1,004) - - (21,461) 
โอน 1,346 2,928 118,916 - - (123,190) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (18,932)* - (6,785) - - 1,224 (24,493) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (19,964) (2,447) (134,907) (1,337) (357) (1,359) (160,371) 

31 ธนัวำคม 2562 1,443,125 560,396 9,031,992 274,595 75,519 40,357 11,425,984 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16                            
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมำยเหตุ 4) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(4,780) 

 
 

- 

 
 

(4,780) 
ซ้ือเพ่ิม 485 2,645 53,221 5,797 - 286,105 348,253 
จ ำหน่ำย (664) (4,204) (233,965) (10,150) (7,213) - (256,196) 
ตดัจ่ำย - (167) (8,890) (6,157) - (1,262) (16,476) 
โอน - 1,124 167,877 360 - (169,361) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่  (91,935)* - (2,800) 120 - - (94,615) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,585) (52) (6,635) (218) (29) (8) (10,527) 

31 ธนัวำคม 2563 1,347,426 559,742 9,000,800 264,347 63,497 155,831 11,391,643 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
1 มกรำคม 2562 574,629 458,752 5,344,605 241,099 52,603 - 6,671,688 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 47,491 22,141 653,160 14,203 4,720 - 741,715 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1,311) (95,800) (5,089) (4,822) - (107,022) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (15,766) (977) - - (16,743) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (9,292)* - (9,374) - - - (18,666) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,732) (1,453) (56,107) (969) (220) - (63,481) 

31 ธนัวำคม 2562 608,096 478,129 5,820,718 248,267 52,281 - 7,207,491 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมำยเหตุ 4) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(1,202) 

 
 

- 

 
 

(1,202) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 43,304 21,779 598,712 11,130 5,776 - 680,701 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (665) (4,205) (202,726) (9,960) (6,664) - (224,220) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - (167) (7,210) (6,119) - - (13,496) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (57,279)* - (1,482) 6 - - (58,755) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,463) (222) (10,845) (320) (42) - (12,892) 

31 ธนัวำคม 2563 591,993 495,314 6,197,167 243,004 50,149 - 7,577,627 

*เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14       
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ:        
1 มกรำคม 2562 - - 17,000 - - - 17,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - 33,000 - - - 33,000 
จ ำหน่ำย - - (17,000) - - - (17,000) 

31 ธนัวำคม 2562 - - 33,000 - - - 33,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - 3,600 - - - 3,600 
จ ำหน่ำย - - (5,000) - - - (5,000) 

31 ธนัวำคม 2563 - - 31,600 - - - 31,600 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:        
31 ธนัวำคม 2562 835,029 82,267 3,178,274 26,328 23,238 40,357 4,185,493 

31 ธนัวำคม 2563 755,433 64,428 2,772,033 21,343 13,348 155,831 3,782,416 

*เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14       
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน:        
1 มกรำคม 2562 1,085,417 482,219 6,067,504 230,234 51,904 35,174 7,952,452 
ซ้ือเพ่ิม - 3,197 32,284 4,101 3,876 17,839 61,297 
จ ำหน่ำย - (1,311) (172,858) (5,318) (2,574) - (182,061) 
ตดัจ่ำย - - (15,535) (789) - - (16,324) 
โอน - - 20,397 - - (20,397) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 14) (18,932) - - - - - (18,932) 

31 ธนัวำคม 2562 1,066,485 484,105 5,931,792 228,228 53,206 32,616 7,796,432 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมำยเหตุ 4) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(3,000) 

 
 

- 

 
 

(3,000) 
ซ้ือเพ่ิม - 1,440 10,854 2,927 - 102,996 118,217 
จ ำหน่ำย - (4,204) (216,450) (9,602) (5,292) - (235,548) 
ตดัจ่ำย - - (8,460) (5,998) - (1,262) (15,720) 
โอน - 142 77,086 - - (77,228) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 14) (90,679) - - - - - (90,679) 
โอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน
ให้บริษทัยอ่ย (หมำยเหต ุ12.3) 

 
(149,396) 

 
(27,497) 

 
(575,106) 

 
(28,216) 

 
(18,096) 

 
(4,164) 

 
(802,475) 

31 ธนัวำคม 2563 826,410 453,986 5,219,716 187,339 26,818 52,958 6,767,227 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

        
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
1 มกรำคม 2562 406,723 417,000 3,897,609 207,942 33,686 - 4,962,960 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 26,625 14,023 402,368 9,150 3,507 - 455,673 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1,311) (87,930) (5,228) (2,574) - (97,043) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (12,893) (789) - - (13,682) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 14) (9,292) - - - - - (9,292) 

31 ธนัวำคม 2562 424,056 429,712 4,199,154 211,075 34,619 - 5,298,616 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16                   
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมำยเหตุ 4) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(114) 

 
 

- 

 
 

(114) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 22,334 13,382 341,136 6,314 4,583 - 387,749 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (4,204) (185,368) (9,484) (4,743) - (203,799) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (6,957) (5,998) - - (12,955) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 14) (56,022) - - - - - (56,022) 
โอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำร
บำงส่วนให้บริษทัย่อย                  
(หมำยเหตุ 12.3) (103,293) (26,839) (435,844) (25,638) (11,851) - (603,465) 

31 ธนัวำคม 2563 287,075 412,051 3,912,121 176,269 22,494 - 4,810,010 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ:        
1 มกรำคม 2562 - - 17,000 - - - 17,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - 33,000 - - - 33,000 
จ ำหน่ำย - - (17,000) - - - (17,000) 

31 ธนัวำคม 2562 - - 33,000 - - - 33,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - 3,600 - - - 3,600 
จ ำหน่ำย - - (5,000) - - - (5,000) 

31 ธนัวำคม 2563 - - 31,600 - - - 31,600 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:        
31 ธนัวำคม 2562 642,429 54,393 1,699,638 17,153 18,587 32,616 2,464,816 

31 ธนัวำคม 2563 539,335 41,935 1,275,995 11,070 4,324 52,958 1,925,617 
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บริษทัย่อยไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงไปค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูยื้มระยะยำวและเงินทุนหมุนเวียน
จำกธนำคำรดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 รำคำทุน 

 2563 2562 
บริษทั ศรีไทย โมลด ์จ ำกดั 45 54 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 186 186 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลิขสิทธ์ิและ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สิทธิบตัร

ทำงดำ้นเทคนิค

กำรผลิต รวม 

ลิขสิทธ์ิและ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สิทธิบตัร

ทำงดำ้นเทคนิค

กำรผลิต รวม 

31 ธันวำคม 2563:       

รำคำทุน 119,239 9,785 129,024 56,742 9,785 66,527 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (106,793) (3,425) (110,218) (55,397) (3,425) (58,822) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 12,446 6,360 18,806 1,345 6,360 7,705 

31 ธันวำคม 2562:       

รำคำทุน 119,912 9,785 129,697 57,762 9,785 67,547 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (103,202) (2,446) (105,648) (55,685) (2,446) (58,131) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 16,710 7,339 24,049 2,077 7,339 9,416 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 24,049 32,646 9,416 14,526 
ซ้ือเพ่ิม 817 1,801 360 35 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (6,132) (8,471) (2,071) (3,636) 
ตดัจ่ำย - (1,509) - (1,509) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 72 (418) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 18,806 24,049 7,705 9,416 
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17. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับำท) 

 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทนุเบด็เสร็จอื่น   

ตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียน 40,800 40,800 
ตรำสำรทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
บริษทั นิสเซ่น เคมีเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั 25,160 25,160 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ำกดั  24,960 24,960 
อื่น ๆ 48,418 31,450 

รวมตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทนุเบด็เสร็จอื่น  139,338 122,370 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มุนเวียนอื่น - สุทธิ 139,338 122,370 

 ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั
จดทะเบียน และเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเป็นกำรลงทุนใน
เชิงกลยทุธ์ 

18. เงินกู้ยืม 

18.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกธนำคำร     
สกุลเงินบำท 1,290,000 1,255,000 1,100,000 1,180,000 
สกุลเงินเวียดนำมดองจ ำนวน 272,240 ลำ้นเวียดนำมดอง                                     
(2562: 342,470 ลำ้นเวียดนำมดอง) 355,545 448,293 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะส้ัน 1,645,545 1,703,293 1,100,000 1,180,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินกูยื้มระยะส้ันจำกธนำคำรในประเทศท่ีเป็นสกุลเงินบำทเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินแบบเรียกคืน             
เม่ือทวงถำม และแบบมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน และเงินกูยื้มระยะส้ันของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนำมดอง
เป็นสัญญำเงินกูร้ะยะส้ันอำยไุม่เกิน 6 เดือน  

วงเงินกูยื้มระยะส้ันของบริษทัย่อยในประเทศค ้ ำประกันโดยกำรจ ำนองท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรตำมท่ีอธิบำยไวใ้น                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
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18.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินกูย้ืมระยะยำว      

สกุลเงินบำท 457,338 899,188 395,800 796,480 
สกุลเงินเวียดนำมดองจ ำนวน 211,875 ลำ้นเวียดนำมดอง                       

(2562: 188,986 ลำ้นเวียดนำมดอง) 276,709 247,382 - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 734,047 1,146,570 395,800 796,480 

 เงินกูยื้มระยะยำวมีก ำหนดช ำระคืนดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 309,599 513,538 191,680 400,680 

     
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 357,819 535,563 183,360 333,360 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59,604 97,469 20,760 62,440 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 5 ปี 7,025 - - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี 424,448 633,032 204,120 395,800 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 734,047 1,146,570 395,800 796,480 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะยำวประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,146,570 1,872,158 796,480 1,342,225 
เงินกูเ้พ่ิม 101,966 - - - 
จ่ำยช ำระคืน (513,923) (699,532) (400,680) (545,745) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (566) (26,056) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 734,047 1,146,570 395,800 796,480 
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เงินกูยื้มระยะยำวมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำเงินกูด้งัต่อไปน้ี 

สัญญำ  
งบกำรเงินรวม      

เงินกู้ 2563 2562  วัตถุประสงค์    
รำยกำรที่ (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) บริษัท ของเงินกู้ วงเงินรวม  อัตรำดอกเบีย้และระยะเวลำช ำระคืน กำรค ำ้ประกันและหลักประกัน 

   บริษทัใหญ่     
1 395.80 796.48 บริษทั ศรีไทย     

ซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั   
(มหำชน)  

เพื่อลงทุนในกำรปรับปรุง
อำคำร เคร่ืองจกัร แม่พิมพ ์
อุปกรณ์กำรผลิต และกำร
ลงทุนในบริษทัยอ่ยใน
ต่ำงประเทศ 

1,150 ลำ้นบำท 
(รวม 4 วงเงิน) 

(2562: 2,750 ลำ้นบำท 
(รวม 8 วงเงิน)) 

2563: วงเงินกู้ 3 วงเงิน มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุ
เงินกู ้และวงเงินกู ้1 วงเงิน มีอตัรำดอกเบ้ียอตัรำ FDR 
6 เดือนบวกส่วนเพ่ิม 

ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระ ตั้งแต่
เดือนเมษำยน 2559 และส้ินสุดในปี 2567  

(2562: วงเงินกู ้5 วงเงิน มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำย ุ
เงินกูแ้ละวงเงินกู ้3 วงเงิน มีอตัรำดอกเบ้ีย MLR หกั
ส่วนลด อตัรำ THBFIX  3 เดือนบวกส่วนเพ่ิม อตัรำ 
FDR 6 เดือนบวกส่วนเพ่ิม และอตัรำ BIBOR 3 เดือน
บวกส่วนเพ่ิม  

ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระตั้งแต่
เดือนกนัยำยน 2556 และส้ินสุดในปี 2567) 

บริษทัฯตอ้งไม่ท ำนิติกรรมใดๆ เพ่ือก่อให้เกิดภำระ
ผูกพนัหรือสิทธิใดๆในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
และเคร่ืองจักรทั้ งหมดของบริษัทฯทั้ งท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั หรือท่ีจะมีขึ้นในอนำคต เวน้แต่จะไดรั้บ
ควำมยินยอมจำกผูใ้ห้สินเช่ือ 

 
2 

 
- 

 
3.40 

บริษทัยอ่ยในประเทศ 
บริษทั ศรีไทย โมลดส์ 
จ ำกดั 

 
เพ่ือช ำระค่ำก่อสร้ำงอำคำร  

 
ไม่มี 

(2562: 14.8 ลำ้นบำท) 

 
2563: ไม่มี 
(2562: อตัรำ MLR หกัส่วนลด 
ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระตั้งแต่
เดือนมกรำคม 2557 ส้ินสุดปี 2563) 

 
บริษัทย่อยจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้ว 
และท่ีปลูกสร้ำงขึ้นใหม่บนท่ีดินดังกล่ำว (ตำมท่ี
ไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15)  

 
3 

 
61.54 

 
99.31 

บริษทัยอ่ยในประเทศ 
บริษทั ศรีไทย                      
มิยำกำวำ จ ำกดั 

 
โครงกำรอนุรักษพ์ลงังำนและ
เพื่อช ำระค่ำเคร่ืองจกัร และ
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร 

 
100 ลำ้นบำท 

(2562: 170 ลำ้นบำท) 

 
2563: อตัรำดอกเบ้ียแบบคงท่ี  
ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรก  เร่ิมช ำระตั้งแต่
เดือนธนัวำคม 2562 ส้ินสุดในปี 2565 

 
บริษทัย่อยจ ำนองท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัร (ตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15) 
และตอ้งไม่น ำท่ีดินจ ำนวน 2 แปลง พร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงอำคำรโรงงำนไปท ำนิ ติกรรมใดๆ หรือ
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สัญญำ  
งบกำรเงินรวม      

เงินกู้ 2563 2562  วัตถุประสงค์    
รำยกำรที่ (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) บริษัท ของเงินกู้ วงเงินรวม  อัตรำดอกเบีย้และระยะเวลำช ำระคืน กำรค ำ้ประกันและหลักประกัน 

(2562: อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรำ MLR หกัส่วนลด 
ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรก เร่ิมช ำระตั้งแต่
เดือนกรกฎำคม 2558 ส้ินสุดในปี 2565) 

ก่อให้เกิดภำระผูกพนัใดๆ กบับุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืน ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ เวน้แต่นิติกรรมได้ท ำ
ขึ้นกบัธนำคำรผูใ้ห้กู ้

   บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ     

4 220.32 
(168,700 
ลำ้น 

เวียดนำม
ดอง) 

247.38 
(188,986 
ลำ้น 

เวียดนำม
ดอง) 

Srithai (Vietnam) 
Company Limited 

เพื่อช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำ ท่ีดิน 
กำรปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองจกัร แม่พิมพ ์อุปกรณ์
กำรผลิตและกำรลงทุนใน
บริษทัยอ่ยในประเทศ
เวียดนำม  

659,300 ลำ้นเวียดนำม
ดอง (2562: 376,156 
ลำ้นเวียดนำมดอง) 

2563: อตัรำร้อยละ Cost of Fund บวกส่วนเพ่ิมของ
ธนำคำรแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนำม  

ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระตั้งแต่
เดือนเมษำยน 2556 ส้ินสุดปี 2566 

(2562: อตัรำร้อยละ Cost of Fund บวกส่วนเพ่ิมของ
ธนำคำรแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนำม  

ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระตั้งแต่
เดือนเมษำยน 2556 ส้ินสุดปี 2566) 

บริษทัยอ่ยตอ้งไม่ท ำนิติกรรมใดๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ภำระผูกพนัหรือสิทธิใดๆ ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงและ เคร่ืองจกัรทั้งหมดของบริษทัทั้งท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั หรือท่ีจะมีขึ้นในอนำคตเวน้แต่จะ
ไดรั้บควำมยินยอมจำกผูใ้ห้สินเช่ือ 

   บริษทัยอ่ยโดยทำงออ้ม
ในต่ำงประเทศ 

    

5 56.39 
(43,175 
ลำ้น 

เวียดนำม
ดอง) 

- Srithai (Hanoi) Company 
Limited 

เพื่อช ำระค่ำเคร่ืองจกัร 
แม่พิมพ ์และอุปกรณ์กำร
ผลิต  

116,500 ลำ้นเวียดนำม
ดอง  

2563: อตัรำร้อยละ Cost of Fund บวกส่วนเพ่ิมของ
ธนำคำรแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนำม  

ช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเร่ิมช ำระตั้งแต่
เดือนมีนำคม 2564 ส้ินสุดปี 2569 

(2562: ไม่มี) 

บริษทัยอ่ยตอ้งไม่ท ำนิติกรรมใดๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ภำระผูกพนัหรือสิทธิใดๆ ในเคร่ืองจกัรทั้งหมด
ของบริษทัทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั หรือท่ีจะมีขึ้นใน
อนำคตเวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมจำกผูใ้ห้
สินเช่ือ 

รวม 734.05 1,146.57      

กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้ืมระยะยำวอื่นๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
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18.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 

 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใช ้ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี  

 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 

 วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว        
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 200,825 ลำ้น

เวียดนำมดอง 
- - - 

- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 162 ลำ้นบำท      1 ลำ้นบำท - 182 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท - 
 - 13 ลำ้น     

ดอลลำร์สหรัฐ 
- -    9 ลำ้น     

ดอลลำร์สหรัฐ 
- 

 - 33 ลำ้นรูปี - - 33 ลำ้นรูปี - 
 - 122,500 ลำ้น

เวียดนำมดอง 
- - 58,300 ลำ้น

เวียดนำมดอง 
- 

อัตรำดอกเบีย้คงที่       
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 100 ลำ้นบำท - - - 
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - 2,835 ลำ้นบำท - - 4,229 ลำ้นบำท - 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

 วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว        
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 125 ลำ้นบำท - - 155 ลำ้นบำท - - 
อัตรำดอกเบีย้คงที่       
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 100 ลำ้นบำท - - - 
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - 2,634 ลำ้นบำท - - 4,153 ลำ้นบำท - 
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19. เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

เจำ้หน้ีสินทรัพยถ์ำวร 19,292 11,594 16,775 5,804 
เจำ้หน้ีอ่ืน 38,898 44,536 30,842 38,190 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 78,268 120,656 2,265 5,517 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 7,436 10,382 4,829 7,688 
ค่ำสำธำรณูปโภคคำ้งจ่ำย 24,427 26,415 19,256 23,474 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย 17,162 22,120 7,048 11,932 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึง                                 
ก ำหนดช ำระในหน่ึงปี - 860 - 365 

อื่นๆ 44,975 62,154 12,901 30,871 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 230,458 298,717 93,916 123,841 

20. สัญญำเช่ำ  

20.1 กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ  

กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัโดยมีอำยสัุญญำระหว่ำง 1 ปี ถึง 99 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน อำคำร 

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 140,030 16,796 5,782 1,385 30,974 194,967 
เพ่ิมขึ้น - - 1,375 - 14,632 16,007 
จ ำหน่ำย - - - - (2,659) (2,659) 
ตดัจ่ำย (11) (143) - - (1,869) (2,023) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (3,494) (5,056) (2,424) (862) (11,508) (23,344) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
เงินตรำต่ำงประเทศ (1,142) 92 

 
45 - 36 (969) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 135,383 11,689 4,778 523 29,606 181,979 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน อำคำร 

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,233 6,212 3,668 1,385 25,801 38,299 
เพ่ิมขึ้น - - 311 - 6,690 7,001 
จ ำหน่ำย - - - - (5,309) (5,309) 
ตดัจ่ำย (11) (143) - - (1,519) (1,673) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (112) (2,273) (1,056) (862) (7,945) (12,248) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,110 3,796 2,923 523 17,718 26,070 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 71,309 25,287 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (15,074) (1,519) 
รวม 56,235 23,768 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (17,596) (9,177) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 38,639 14,591 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุ 33 ภำยใตห้ัวขอ้
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 23,344 12,248 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3,131 1,211 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 12,156 4,321 
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ง) อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 33 ลำ้นบำท ซ่ึง
รวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะส้ัน สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมี
รำยกำรท่ีมิใช่เงินสดเพ่ิมขึ้นส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ จ ำนวน 15 ลำ้นบำท 

21. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน (หมำยเหตุ 21.1) 199,882 236,083 109,987 170,677 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น (หมำยเหตุ 21.2) 161,028 178,132 105,540 152,936 

หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 360,910 414,215 215,527 323,613 

ในระหว่ำงปีมีพนกังำนของบริษทัฯเลือกเปล่ียนกำรเขำ้ร่วมโครงกำรผลประโยชน์ไปเขำ้ร่วมโครงกำรเงินสมทบจ ำนวน 
69 คน (2562: 24 คน) จึงท ำให้ตน้ทุนบริกำรในอดีตลดลงเป็นจ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 0.1 ลำ้นบำท)  

รำยกำรเคล่ือนไหวของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนท่ีก ำหนดไวมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 414,215 402,169 323,613 324,907 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 17,941 23,627 10,161 16,950 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 10,520 13,311 7,152 10,115 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจำกกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับ 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี     

- ตน้ทุนขำย - 34,656 - 22,280 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย - 13,511 - 12,489 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - 12,696 - 9,852 

   ตน้ทุนบริกำรในอดีต (543) - (543) - 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (68,010) (50,802) (49,730) (48,618) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์     

    ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (25,444) - (14,563) - 
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 13,539 - 8,470 - 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 32,533 - 19,053 - 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (52,999) - (23,260) - 
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 29,281 - 13,468 - 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 23,611 - 6,480 - 

กำรโอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้บริษทัยอ่ย 
(หมำยเหตุ 12.3) - - (57,210) - 

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (33,734) (34,953) (27,564) (24,362) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 360,910 414,215 215,527 323,613 

21.1 โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 236,083 193,915 170,677 141,930 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 12,363 14,852 6,010 10,055 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,872 8,090 4,296 5,672 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจำกกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี     

- ตน้ทุนขำย - 34,656 - 22,280 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย - 13,511 - 12,489 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - 12,696 - 9,852 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (42,233) (27,937) (27,532) (26,004) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (52,999) - (23,260) - 
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 29,281 - 13,468 - 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 23,611 - 6,480 - 

กำรโอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้บริษทัยอ่ย 
(หมำยเหตุ 12.3) - - (27,927) - 

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (13,096) (13,700) (12,225) (5,597) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 199,882 236,083 109,987 170,677 
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21.2 โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 178,132 208,254 152,936 182,977 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 5,578 8,775 4,151 6,895 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,648 5,221 2,856 4,443 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต (543) - (543) - 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (25,777) (22,865) (22,198) (22,614) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั     

- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (25,444) - (14,563) - 
- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 13,539 - 8,470 - 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 32,533 - 19,053 - 

กำรโอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้บริษทัยอ่ย 
(หมำยเหตุ 12.3) - - (29,283) - 

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (20,638) (21,253) (15,339) (18,765) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 161,028 178,132 105,540 152,936 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 26 ลำ้นบำท 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 18 ลำ้นบำท) (2562: จ ำนวน 40 ลำ้นบำท เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 37 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของกลุ่ม
บริษทัประมำณ 4 ถึง 28 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 9 ถึง 13 ปี) (2562: 3 ถึง 29 ปี เฉพำะบริษทัฯ: 8 ถึง 14 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
อตัรำคิดลด 0.54 - 2.26 2.10 - 3.46 1.34 - 1.56 2.50 - 3.08 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  2.00 - 5.10 2.00 - 6.42 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.00 - 56.00 0.00 - 55.00 0.00 - 56.00 0.00 - 52.00 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบันของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  ผลกระทบต่อส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 

 กำรเปล่ียนแปลง 
ในขอ้สมมติ 

 
งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563 2562 2563 2562 
  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัรำคิดลด ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้น 9.72 เพ่ิมขึ้น 10.46 เพ่ิมขึ้น 8.33 เพ่ิมขึ้น 9.84 
 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลง 8.50 ลดลง 8.31 ลดลง 7.41 ลดลง 7.66 
      
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1 ลดลง 6.75 ลดลง 6.86 ลดลง 5.86 ลดลง 6.13 
 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้น 7.70 เพ่ิมขึ้น 8.73 เพ่ิมขึ้น 6.57 เพ่ิมขึ้น 8.04 
      
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้น 10.43 เพ่ิมขึ้น 10.79 เพ่ิมขึ้น 8.99 เพ่ิมขึ้น 9.96 
   ในจ ำนวนพนกังำน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลง 9.10 ลดลง 10.54 ลดลง 7.97 ลดลง 10.06 

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึงขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดขึ้น และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบำงเร่ืองอำจมีควำมสัมพนัธ์กนัในกำร

ค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้

วิธีเดียวกบักำรค ำนวณส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ

รำยงำน  

 วิธีกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงในหลำยๆดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนโดยควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญั
คือ กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบำลซ่ึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบำล
ท่ีลดลงจะท ำให้หน้ีสินของโครงกำรเพ่ิมสูงขึ้น 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้ 
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23. ต้นทุนทำงกำรเงิน   

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ียของเงินกูยื้ม 85,498 123,283 41,375 55,298 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3,131 64 1,211 34 

รวม 88,629 123,347 42,586 55,332 

24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ้่ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 1,274,510 1,460,868 636,745 849,140 
ค่ำเส่ือมรำคำ 710,392 748,106 406,344 462,064 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 63,337 51,237 11,752 33,514 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 184,456 194,283 118,980 141,108 
ค่ำขนส่งสินคำ้ 110,315 142,079 55,958 75,385 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 12,156 38,476 4,321 18,252 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 6,132 11,365 2,071 3,636 
ค่ำตดัจ่ำยสินทรัพย ์ 11,509 11,172 10,419 7,937 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  (1,892) 14,129 (3,498) 12,750 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร 3,600 33,000 3,600 33,000 
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25. ภำษีเงินได้  

25.1 ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 22,713 20,454 - - 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยตดัจ่ำย 7,091 4,151 3,095 2,502 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 11,407 (56,564) 22,790 (57,168) 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                             
ก ำไรขำดทุน 41,211 (31,959) 25,885 (54,666) 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทนุจำก                               

กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - 4,944 - 4,944 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำก                               

กำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
      ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (1,344) - (1,344) - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำก                               

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (21) - (662) - 
 (1,365) 4,944 (2,006) 4,944 
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (59,283) (243,651) 49,124 (349,808) 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        

คูณอตัรำภำษี (11,857) (48,730) 9,825 (69,962) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ (761) (788) (20,974) (23,550) 
รำยจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (37,375) (8,322) (32,681) (5,935) 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่สำมำรถหกัทำงภำษีได ้ 25,447 15,996 28,909 7,657 
ขำดทนุ (ก ำไร) ท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดต้ำมสิทธิพิเศษ               

ท่ีไดรั้บจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

435 
 

(8,993) 
 

- 
 

492 
ผลขำดทนุทำงภำษท่ีีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่เคย

รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

- 
 

(9,095) 
 

- 
 

- 
ขำดทนุทำงภำษีงวดปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์                               

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

44,139 
 

34,300 
 

37,711 
 

34,130 
รับรู้สินทรัพยภ์ำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกขำดทุนสะสม

ในงวดก่อน 
 

- 
 

(547) 
 

- 
 

- 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี                       

จำกขำดทนุสะสมในงวดก่อน 
 

2,309 
 

- 
 

- 
 

- 
ก ำไรจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน 17,844 - - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย (129) (3,312) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (12,822) (35,487) - - 
ผลกระทบทำงภำษีเน่ืองจำกอตัรำภำษีของบริษทัยอ่ย         

ท่ีแตกต่ำงกนั 
 

(3,608) 
 

(2,690) 
 

- 
 

- 
ผลกระทบจำกกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 10,498 31,558 - - 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยตดัจ่ำย 7,091 4,151 3,095 2,502 

รวม 53,068 16,771 16,060 15,296 
ค่ำใชจ้่ำย (ผลประโยชน์) ภำษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                            

ก ำไรขำดทุน 41,211 (31,959) 25,885 (54,666) 

อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศอยูใ่นช่วงระหว่ำงร้อยละ 15 ถึง 25 
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25.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 9,677 9,677 9,677 9,677 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 60,740 82,843 43,105 64,723 
ขำดทนุทำงภำษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 108,498 110,923 100,000 100,000 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยร์ะหว่ำงกนัภำยใน                             
กลุ่มกิจกำร 31,693 14,869 - - 

อื่นๆ 7,781 11,659 7,592 9,426 

รวม 218,389 229,971 160,374 183,826 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลง                        
มูลค่ำเงินลงทุน 8,237 (1,180) 7,044 (1,180) 

รวม 8,237 (1,180) 7,044 (1,180) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 210,152 231,151 153,330 185,006 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 500 
ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 283 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 401 ลำ้นบำท (2562: 217 ลำ้นบำท)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้
บันทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกลุ่มบริษัทอำจไม่มีก ำไรทำงภำษี                                                        
ในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้ โดยรำยกำรขำดทุนทำงภำษี
ดงักล่ำวจะหมดอำยใุนปี 2564 - 2571  
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26. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนและจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท เลขทีบ่ตัรส่งเสริม วันทีค่ณะกรรมกำรอนุมัติ ระยะเวลำ ช่ือผลติภัณฑ์  สิทธิพิเศษที่ส ำคัญ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

1872(2)/2554 18 มกรำคม 2554 8 ปี ผลิตภณัฑเ์มลำมีน • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวียนเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
(วนัท่ี 19 กนัยำยน 2555) และสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเวน้
ภำษีเงินไดม้ำหกัออกจำกก ำไรสุทธิระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 
8 ปี และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิร้อยละ 50 ของอตัรำ
ปกติ ระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 8 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 18 กนัยำยน 
2568) 

1529(2)/2555 6 มีนำคม 2555 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลำสติก • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้ น 
(วนัท่ี 4 กนัยำยน 2555) และสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกพน้ก ำหนดเวลำ 7 ปี (ส้ินสุด
วนัท่ี 3 กนัยำยน 2567) 

1872(2)/2556 14 พฤษภำคม 2556 7 ปี ผลิตภณัฑพ์ลำสติก • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
(วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2557) และสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี  นับจำกพ้นก ำหนดเวลำ 7 ปี 
(ส้ินสุดวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2569) 
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ช่ือบริษัท เลขทีบ่ตัรส่งเสริม วันทีค่ณะกรรมกำรอนุมัติ ระยะเวลำ ช่ือผลติภัณฑ์  สิทธิพิเศษที่ส ำคัญ 

บริษทัยอ่ย : บริษทั ศรีไทย โมลดส์ 
จ ำกดั 

2458(5)/2554 19 กรกฎำคม 2554 8 ปี ผลิตและซ่อมแซม 
แม่พิมพ ์

• กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้(วนัที่ 12 มีนำคม 2556) 
และน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้มำหกัออกจำกก ำไรสุทธิ
เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัที่พน้ก ำหนดเวลำ 8 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 11 มีนำคม 2569) 

1268(5)/2556 5 มีนำคม 2555 8 ปี ผลิตภณัฑพ์ลำสติก • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้ (วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 
2557) และน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ มำหักออกจำก
ก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัที่พนัก ำหนดเวลำ 8 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 
2570) 

บริษทัยอ่ย : บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์
แวร์ โครำช จ ำกดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั”) 

1616(5)/2554 18 เมษำยน 2554 8 ปี ผลิตภณัฑเ์มลำมีน • กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
นั้น (วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2554) และไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินได้ มำหกัออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดเวลำ 
8 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2567) 
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รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ                            

กำรส่งเสริม 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                     
กำรส่งเสริม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ - 233,953 3,388,654 3,899,126 3,388,654 4,133,079 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - 95,851 421,584 731,555 421,584 827,406 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย - 329,804 3,810,238 4,630,681 3,810,238 4,960,485 

27. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงปี 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนแสดงกำรค ำนวณได ้ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง                      
(ลำ้นบำท) (92) (215) 25 (153) 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (ลำ้นบำท) - - (2) (142) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนจำกกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง (บำท) (0.034) (0.079) 0.009 (0.056) 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
(บำท) - - (0.001) (0.053) 

บริษทัฯไม่มีกำรออกตรำสำรท่ีอำจเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัปรับลดในระหว่ำงปีท่ีน ำเสนอรำยงำน ดงันั้นจึงไม่มีกำรน ำเสนอ
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

28. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร

ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯคือ กรรมกำร

ผูจ้ดักำร 
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เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน  กลุ่มบริษัทแสดงขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนเป็นสำยธุรกิจหลกั แยกตำมฐำนกำร

ด ำเนินงำนในประเทศและฐำนกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสำยธุรกิจพลำสติก ประกอบดว้ยส่วนงำน

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและส่วนงำนผลิตภณัฑเ์พื่องำนอุตสำหกรรม และสำยธุรกิจแม่พิมพแ์ละอื่นๆ ตำมโครงสร้ำง

กำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัเพื่อพิจำรณำก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน ยอดรำยไดไ้ดต้ดัรำยกำร

ระหว่ำงกนัออกแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยค ำนวณจำกยอดรำยไดห้ักดว้ยตน้ทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใชจ้่ำย                    

ในกำรบริหำร ส่วนรำยไดอ้ื่นไม่สำมำรถปันส่วนได ้

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตดัสินใจ
เก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจ
กบับุคคลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร(ขำดทุน)และสินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 สำยธุรกิจพลำสติก   

 
ส่วนงำนผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงำนผลิตภณัฑเ์พื่องำน

อุตสำหกรรม   

 
กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

สำยธุรกิจ 
แมพ่มิพแ์ละอื่น  ๆ รวม 

รำยได ้ 955,325 284,527 3,879,547 1,797,251 349,185 7,265,835 
รำยไดร้ะหว่ำงบริษทัยอ่ย (68,654) (59,339) (162,793) (5,141) (96,691) (392,618) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยแก่ลูกคำ้ภำยนอก 886,671 225,188 3,716,754 1,792,110 252,494 6,873,217 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (86,766) (14,708) (29,695) 119,683 (32,811) (44,297) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ      1,892 
รำยไดอ้ื่น      71,108 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (88,629) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม      643 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้      (59,283) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้      (41,211) 

ขำดทุนส ำหรับปี      (100,494) 

สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 494,298 3,133,524 127,722 3,755,544 
สินทรัพยถ์ำวรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      26,872 
สินทรัพยอ์ื่นท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      3,877,007 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      7,659,423 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์        
ไม่มตีวัตน 83,559 607,902 25,063 716,524 
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(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 สำยธุรกิจพลำสติก   

 
ส่วนงำนผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงำนผลิตภณัฑเ์พื่องำน

อุตสำหกรรม   

 
กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

สำยธุรกิจ 
แมพ่มิพแ์ละอื่น  ๆ รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,406,760 396,868 4,954,401 2,250,937 234,757 9,243,723 
รำยไดร้ะหว่ำงบริษทัยอ่ย (154,709) (43,907) (168,117) (12,860) (17,801) (397,394) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยแก่ลูกคำ้ภำยนอก 1,252,051 352,961 4,786,284 2,238,077 216,956 8,846,329 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (134,294) 8,303 (170,670) 138,821 (31,993) (189,833) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ      (14,129) 
รำยไดอ้ื่น      67,101 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (123,348) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม      16,558 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้      (243,651) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้      31,959 

ขำดทุนส ำหรับปี      (211,692) 

สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 596,009 3,414,150 139,668 4,149,827 
สินทรัพยถ์ำวรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      35,666 
สินทรัพยอ์ื่นท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      4,286,752 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      8,472,245 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์                         
ไม่มตีวัตน 85,393 658,081 13,103 756,577 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกท่ีก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตั้งของกิจกำรในต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นรำยไดท่ี้เกิด
จำกกิจกำรในประเทศเวียดนำม 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 835 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกกิจกำรใน
ต่ำงประเทศ ในส่วนงำนผลิตภณัฑเ์พื่องำนอุตสำหกรรม (ปี 2562 ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดเกินร้อยละ 10 ของรำยไดข้อง
กิจกำร) 

29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  

 ส ำหรับบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพถูกจดัตั้งขึ้นตำมนโยบำยของบริษทัย่อยและเป็นไปตำมกฎหมำย
ของประเทศท่ีบริษทัยอ่ยนั้นด ำเนินกิจกำรอยู ่

 ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 6.2 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จ ำนวน 2.4                           
ลำ้นบำท) (2562: จ ำนวน 6.7 ลำ้นบำท เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 2.8 ลำ้นบำท)  
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30. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

บริษัทฯ     
เงินปันผลประจ ำปี 2561 จ่ำยจำก 
   ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 135 0.05 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  135 0.05 

    
บริษัทย่อย    
ส ำหรับปี 2563    
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั  
(เดิมช่ือ “บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั”) 

 
  

เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 15 5.0 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น 
   เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 18 6.0 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
   เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2563 15 0.5 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 3 3.0 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น 

   เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2563 7 7.0 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั    

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2563 4 4.0 
บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 2 0.5 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 2 2.0 
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 3 15.0 
Srithai (Vietnam) Company Limited    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
15 

(11,275 ลำ้น
เวียดนำมดอง) 

- 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

ส ำหรับปี 2562    
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั  
(เดิมช่ือ “บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั”) 

 
  

เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 21 7.0 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
   เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2562 21 7.0 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
   เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2562 15 5.0 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 3 3.0 
บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั     
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 4 1.0 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2562 4 1.0 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2562 3 0.75 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 20 16.7 
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั   
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562 4 20.0 
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31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้  

31.1 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีเก่ียวข้องกับส่วนปรับปรุงอำคำร กำรซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์                           
ซ่ึงมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สกุลเงินบำท (พนับำท) 55,191 7,109 13,067 6,979 
สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (พนัดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ) 1,309 1,264 572 1,250 

สกุลเงินเยน (พนัเยน) 6,033 - 6,033 - 
สกุลเงินยโูร (พนัยโูร) 197 1,949 - 1,949 
สกุลเงินเวียดนำมดอง (ลำ้นเวียดนำมดอง) 977 2,468 - - 

31.2 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำเช่ำท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำยใน 1 ปี 13,302 11,693 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,366 8,211 
มำกกว่ำ 5 ปี 42,839 - 

รวม 70,507 19,904 

31.3 กำรค ำ้ประกัน 

   (หน่วย: ลำ้นหน่วยสกุลเงิน) 
 สกุลเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563 2562 2563 2562 
การค ้าประกัน      
เงินกูยื้มให้แก่บริษทัยอ่ยโดยออ้ม ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 6 7  - - 
เงินกูย้ืมของกิจกำรอื่น บำท - 4 - - 
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   (หน่วย: ลำ้นหน่วยสกุลเงิน) 
 สกุลเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563 2562 2563 2562 
หนังสือค ้าประกัน      
กำรใชไ้ฟฟ้ำ บำท 46 54  40  51  
 เวียดนำมดอง 3,605 2,210 - - 
 อินเดียรูปี 5 5 - - 
วงเงินกูห้มนุเวียน อินเดียรูปี 33 33 33  33 
 บำท 190  - 190 - 
อื่นๆ บำท 1 6  1 6 
 เวียดนำมดอง 133 - - - 

31.4 คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2559 บริษทัจดัหำแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีจดทะเบียนในประเทศกัมพูชำแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดยกล่ำวอ้ำงว่ำ
บริษทัฯผิดนดัไม่ช ำระค่ำบริกำรตวัแทนกำรจดัหำแรงงำนต่ำงดำ้วและให้บริษทัฯชดใชค้่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงใน
เดือนพฤษภำคม 2560 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวน 4.77 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดือนสิงหำคม 2560 

ในปี 2562 ศำลอุทธรณ์ได้มีค  ำพิพำกษำยกค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น เน่ืองจำกไม่ได้มีกำรแปลเอกสำรอ้ำงอิงท่ีเป็น
ภำษำต่ำงประเทศของบริษทัฯในขั้นศำลชั้นตน้ ศำลอุทธรณ์จึงมีค ำส่ังให้บริษทัฯจดัท ำค ำแปลเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ
และน ำส่งต่อศำลภำยในปี 2562 จำกนั้นให้ศำลชั้นตน้พิจำรณำพิพำกษำคดีใหม่ตำมรูปคดี 

เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2563 ศำลชั้นตน้ยืนยนัตำมค ำพิพำกษำเดิม โดยให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวน 4.77 ลำ้นบำท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดือนมีนำคม 2563 และศำลอุทธรณ์ไดน้ดัฟัง                              
ค  ำพิพำกษำในวนัท่ี 24 มีนำคม 2564 โดยบริษทัฯและท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่ำผลของกำรอุทธรณ์จะเป็น
คุณต่อบริษทัฯเน่ืองดว้ยหลกัฐำนและขอ้มูลส ำคญัท่ีบริษทัฯมี จะเป็นประโยชน์ในกำรต่อสู้คดี ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ตั้งส ำรอง
หน้ีสินส ำหรับคดีควำมดงักล่ำว 
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32. ล ำดับช้ันของมลูค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.20) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น     

- ตรำสำรทุนท่ีจดทะเบียนใน                
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
41 - - 41 

- ตรำสำรทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 42 56 98 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ  - 1,586 - 1,586 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - ตรำสำรทุน 34 - - 34 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ  - 1,510 - 1,510 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น     

- ตรำสำรทุนท่ีจดทะเบียนใน                
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
41 - - 41 

- ตรำสำรทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 25 56 81 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ  - 1,571 - 1,571 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - ตรำสำรทุน 34 - - 34 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ  - 1,495 - 1,495 

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัเลือกใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ตำมควำมเหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ควำมเส่ียงของรำยกำรทำงกำรเงิน 
และวงเงินประเภทตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัสถำบนักำรเงิน โดยตรำสำรอนุพนัธ์ทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัใชย้งัมีเพียง
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพ่ือบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรท ำธุรกรรม โดยเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำท่ี
ควำมผนัผวนหรือแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอำจส่งผลกระทบต่อรำยกำรอำ้งอิงซ่ึง
มีอำยุสัญญำโดยทัว่ไปไม่เกิน 6 เดือน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 
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33.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน  

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้  เงินลงทุน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ เงินกูยื้มระยะส้ัน และเงินกูยื้มระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำร
เงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินฝำกและเงินลงทุนระยะส้ันกบัธนำคำรและ
สถำบนักำรเงิน โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ กำรฝำกเงิน และกำรลงทุนไม่เกิน
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่มีรำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับรำยกำรทำง
กำรเงินดงักล่ำว 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บ
ควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อย่ำง
สม ่ำเสมอ และจะมีกำรขอหนงัสือรับรองดำ้นเครดิต (Letters of credit) หรือกำรประกนัสินเช่ือแบบอื่นๆ จำกธนำคำรและ
สถำบนักำรเงินท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ ควบคู่กบักำรพิจำรณำเรียกเก็บเงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ล่วงหนำ้บำงส่วน
ก่อนกำรส่งมอบสินคำ้ แลว้แต่กรณี อย่ำงไรก็ตำมภำพรวมกำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุก
ตวั เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำกและอยู่หลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม ตลอดจนลูกคำ้บำงรำยเป็นลูกค้ำ                      
รำยใหญท่ี่มีควำมน่ำเช่ือถือทำงดำ้นกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้น
เครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้และอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้ รวมถึงกำรมีหนังสือ
รับรองดำ้นเครดิต (Letters of credit) หรือกำรมีหลกัประกันกำรขอสินเช่ือรูปแบบอื่นๆ จำกลูกค้ำ ท่ีจะน ำมำพิจำรณำ
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตของลูกคำ้ ทั้งน้ีกำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนึงถึงผล
ของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถน ำมำสนบัสนุนได ้                       
ณ วนัท่ีรำยงำนเช่นเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ในปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัว่ไป                         
กลุ่มบริษทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้ออกจำกบญัชีเม่ือประเมินแลว้ว่ำลูกหน้ีนั้นไม่มีควำมสำมำรถในกำรช ำระเงิน 

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินฝำกและเงินลงทุนระยะส้ันกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
โดยเฉพำะในส่วนของจ ำนวนเงินท่ีเกินวงเงินท่ีได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัจะพิจำรณำ                    
ฝำกเงินหรือลงทุนระยะส้ันกับคู่สัญญำท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้วเท่ำนั้นภำยใต้วงเงินสินเช่ือท่ี
ก ำหนดให้กบัคู่สัญญำแต่ละรำย และระดบัควำมเส่ียงของประเภทผลิตภณัฑเ์งินฝำกและเงินลงทนุระยะส้ัน โดยฝ่ำยบริหำร
จะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำสอบทำนและปรับปรุงวงเงินสินเช่ือและประเภทผลิตภณัฑเ์งินฝำกและเงินลงทุน
ระยะส้ันเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นนัยส ำคัญกับคู่สัญญำหรือเม่ืออัตรำผลตอบแทนไม่เป็นไปอย่ำงท่ีคำดกำรณ์ไว ้                         
กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดขึ้นจำก
ผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 
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กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของเงินฝำกและเงินลงทุนระยะส้ันอยู่ในระดบัต ่ำจำกกำรเน้นพิจำรณำเลือกคู่สัญญำท่ี
เป็นธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินในประเทศท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจดั
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหว่ำงประเทศ และเลือกลงทุนระยะส้ันในผลิตภณัฑท่ี์มีควำมปลอดภยัต่อเงินตน้สูงตำม
แนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดไว ้ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชต้รำสำรอนุพนัธ์หรือเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินอ่ืนมำช่วยในกำรบริหำรควำมเส่ียงเครดิตส่วนน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน และควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย กลุ่ม
บริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำกำรท ำสัญญำตรำสำรอนุพนัธ์ตำมควำมเหมำะสมของสภำวกำรณ์ดำ้นตลำดและ
ปริมำณของธุรกรรมท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงทั้งสองประเภทดงักล่ำว ควบคู่กบักำรบริหำรควำมเส่ียงในรูปแบบอื่น
ท่ีไม่มีควำมซบัซอ้นหรือมีผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นเหมือนกำรใชต้รำสำรอนุพนัธ์บำงประเภท ดงัน้ี 

• กำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำร
น ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ 

• กำรบริหำรรำยรับ-รำยจ่ำยท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้มีควำมสมดุล และกำรพิจำรณำก ำหนดสกุลเงินส ำหรับกำร
ซ้ือขำยสินค้ำเป็นเงินสกุลอ่ืนหรือเงินบำท เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงและลดกำรพ่ึงพำสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึงมำก
จนเกินไป 

• กำรพิจำรณำถ่วงดุลอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงอตัรำลอยตวัและอตัรำคงท่ี รวมถึงกำรพิจำรณำเลือกใชคู้่สัญญำหลำยรำยซ่ึง
ช่วยเพ่ิมทำงเลือกให้กลุ่มบริษทัพิจำรณำเลือกใช้ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกับระดับควำมเส่ียงของอตัรำ
ดอกเบ้ียแต่ละประเภท 

• กำรติดตำมสถำนกำรณ์อตัรำแลกเปล่ียนและอตัรำดอกเบ้ียอย่ำงใกล้ชิด บทวิเครำะห์ของสถำบันต่ำงๆ ท่ีมีควำม
น่ำเช่ือถือ และแนวโนม้ ถูกน ำมำร่วมใชป้ระเมินทิศทำงและผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งเหมำะสม 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดว้ยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงสัญญำส่วนใหญ่มีอำยุ
ไม่เกิน 6 เดือน  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                หน้ีสินทำงกำรเงิน                อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                               

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐฯ 3 5 2 3 30.0371 30.1540 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 1 3 - - 22.6632 22.3245 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                หน้ีสินทำงกำรเงิน                อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                               
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐฯ 3 5 - - 30.0371 30.1540 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 1 3 - - 22.6632 22.3245 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน  

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษัทจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้ นอย่ำง
สมเหตุสมผลของอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และสกุลเงินดอลลำร์สิงคโปร์ โดยก ำหนดให้ตัวแปรอื่น
ทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียงอย่ำง
เป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอื่น 

สกุลเงิน เพ่ิมขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี 

 (ร้อยละ) (พนับำท) 
ดอลลำร์สหรัฐ +5.00 เพ่ิมขึ้น 888 

 -5.00 ลดลง 888 
ดอลลำร์สิงคโปร์ +5.00 เพ่ิมขึ้น 1,259 

 -5.00 ลดลง 1,259 

ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัเฉพำะท่ีเก่ียวเน่ืองกบั เงินกูยื้มระยะส้ัน และเงินกูยื้มระยะยำว สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ตลำดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกำรจดัหำเงินกูยื้มท่ีมีทั้งอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัจำก
คู่สัญญำหลำยรำยตำมผลของกำรเจรจำและนโยบำยกำรปล่อยสินเช่ือของผูใ้ห้สินเช่ือในแต่ละช่วงเวลำ โดยกลุ่มบริษทัมี
เป้ำหมำยท่ีจะรักษำสัดส่วนของเงินกู้ยืมท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและเงินกูยื้มท่ีมีอตัรำลอยตวัในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัรวมถึง
กำรพิจำรณำเข้ำท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย หรือสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ือท่ีจะบริหำรควำม
แตกต่ำงระหว่ำงดอกเบ้ียตำมอตัรำคงท่ีและดอกเบ้ียตำมอตัรำลอยตวั หรือบริหำรควำมแตกต่ำงระหว่ำงดอกเบ้ียของสอง
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีต่ำงกนั ซ่ึงอำ้งอิงจำกมูลค่ำเงินตน้ตำมสัญญำส ำหรับช่วงเวลำท่ีก ำหนดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และ
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 - - 361 216 583 0.05 - 5.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,330 1,330 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 76 76 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 9 - 9 0.50 - 6.20 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 139 139 - 

 6 - - 370 1,762 2,138  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 1,290 - - 356 - 1,646 อตัรำคงท่ี / Cost of 

fund บวกส่วนเพ่ิม 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 749 749 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 49 49 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 230 230 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 17 28 11 - - 56 3.62 - 8.00 

เงินกูย้ืมระยะยำว 172 185 - 377 - 734 หมำยเหตุ 18.2 

 1,479 213 11 733 1,029 3,465  
 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4 - - 196 121 321 0.10 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,737 1,737 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 56 56 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 6 - 6 0.60 และ 6.50 
เงินลงทุนเผื่อขำย - - - - 34 34 - 

 4 - - 202 1,949 2,155  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 1,255 - - 448 - 1,703 อตัรำคงท่ี / Cost of 

fund บวกส่วนเพ่ิม  
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 858 858 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 58 58 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 - - - 303 304 3.55 - 5.30 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - - 1 3.55 - 5.30 

เงินกูย้ืมระยะยำว 285 358 - 504 - 1,147      หมำยเหตุ 18.2 

 1,541 359 - 952 1,220 4,072  
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 299 92 391 0.13 - 0.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 811 811 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 36 36 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 61 61 - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 122 122 - 

 - - - 299 1,122 1,421  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 1,100 - - - - 1,100 อตัรำคงท่ี 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 469 469 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 37 37 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 94 94 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 8 8 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 9 14 1 - - 24 3.75 - 5.00 

เงินกูย้ืมระยะยำว 142 154 - 100 - 396 หมำยเหตุ 18.2 

 1,251 168 1 100 608 2,128  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 120 9 129 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,114 1,114 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 23 23 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 61 61 - 

เงินลงทุนเผื่อขำย - - - - 34 34 - 

 - - - 120 1,241 1,361  
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 1,180 - - - - 1,180 อตัรำคงท่ี  
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 519 519 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 59 59 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 - - - 123 124 5.30 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 3 3 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - - 1 5.30 

เงินกูย้ืมระยะยำว 254 296 - 246 - 796 หมำยเหตุ 18.2 

 1,435 297 - 246 704 2,682  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้ม
ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพ่ิมขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี  

(ร้อยละ) (พนับำท) 
บำท +0.25 ลดลง 203 

 -0.25 เพ่ิมขึ้น 203 
เวียดนำมดอง +0.25 ลดลง 1,530 

 -0.25 เพ่ิมขึ้น 1,530 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบขำ้งตน้จดัท ำขึ้นโดยใชส้มมติฐำนว่ำจ ำนวนเงินกูยื้มท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด 
และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำดของเงินกูยื้มไม่ไดมี้
อตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ
ตลอด 12 เดือนเตม็ ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  
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ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรพิจำรณำจำกหลำยปัจจยัทั้งกำรเปรียบเทียบสินทรัพย์
หมุนเวียนกบัหน้ีสินหมุนเวียน ควำมสำมำรถในกำรเปล่ียนสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นกระแสเงินสดหรือใชไ้ปในกำรสร้ำง
รำยได ้ร่วมกบักำรประเมินจ ำนวนหน้ีและภำระผกูพนัของเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมธนำคำร และสัญญำเช่ำส่วนท่ีจะครบ
ก ำหนดช ำระไม่เกิน 1 ปี และปริมำณวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้ใช้ทั้ งหมดของกลุ่มบริษัทท่ีมีกับทุกสถำบันกำรเงิน                     
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินเพ่ือน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและควำมเส่ียงจำก
กำรขำดสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร และไดข้อ้สรุปว่ำควำมเส่ียงดงักล่ำวอยู่ในระดบัต ่ำ และเช่ือมัน่ว่ำจะ
สำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดรับไดเ้พียงพอกบักระแสเงินสดจ่ำยตำมสัญญำท่ีจะจ่ำยในอนำคตจำกควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ีสินท่ีครบก ำหนดของกลุ่มบริษทัท่ีผ่ำนมำ และปริมำณเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเม่ือรวมกบัปริมำณ
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชท้ั้งหมดท่ีมีอยู่อย่ำงเพียงพอ ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลำกหลำย อีกทั้งยงั
สำมำรถตกลงกบัผูใ้ห้กูร้ำยเดิมเพื่อขยำยระยะเวลำของหน้ีสินท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปีออกไปไดอี้ก ทั้งน้ี เน่ืองจำก
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัไม่มีรำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เป็นส่วนประกอบ ดงันั้น จ ำนวนเงินภำระหน้ีสิน
ทำงกำรเงินจึงเป็นมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมกบัดอกเบ้ียหรือภำระผูกพนัท่ีจะเกิดขึ้นตำม
สัญญำ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำก
สถำบนักำรเงิน 850,047 799,422 - - 1,649,469 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1,029,731 - - 1,029,731 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 20,027 32,157 19,125 71,309 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 337,385 442,558 7,123 787,066 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 850,047 2,186,565 474,715 26,248 3,537,575 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำก
สถำบนักำรเงิน 850,047 250,329 - - 1,100,376 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 607,531 - - 607,531 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 9,926 14,848 513 25,287 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 203,104 211,339 - 414,443 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 850,047 1,070,890 226,187 513 2,147,637 
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33.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน                     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนตำมรำคำตลำด หรือ
อำ้งอิงจำกแบบจ ำลองรำคำท่ีไดรั้บกำรยอมรับโดยทัว่ไป ในกรณีท่ีไม่มีรำคำตลำด 

ในระหว่ำงปีปัจจบุนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของกลุ่มบริษัทนั้ นเพ่ือด ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน                         
อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอื่น และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำง
ของทุนท่ีเหมำะสม 

 ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่                        
ผูถื้อหุ้น กำรออกหุ้นทุนใหม่ กำรซ้ือหุ้นทุนคืน กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีเงินกู ้กำรออกหุ้นกู ้กำรช ำระคืนหน้ีเงินกู้ก่อน
ก ำหนด หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ี 

 เพื่อให้ไดสิ้ทธิพิเศษทำงภำษี กลุ่มบริษทัจะตอ้งด ำรงไวซ่ึ้งเงินทุนขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในแต่ละบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 
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