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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์การแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ทั้งน้ี การแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่องบการเงิน มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตขา้งตน้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

การจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง

ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า

มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควร 

• รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแล

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระ  

 

 

 

 

 

 (นายบรรจง  พิชญประสาธน์) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 

 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

 กรุงเทพฯ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 10,261,129 23,910,695 6,750,445 20,700,955

เงินลงทุนชวัคราว 7 2,714,145 152,708 -  -  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5, 8 182,188,420 125,499,522 140,394,496 78,065,520

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 9 179,139,544 66,519,203 37,456,912 28,210,238

ลูกหนีตามสญัญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 -  407,934 -  407,934

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -  -  10,193,288 -  

สินคา้คงเหลือ 11 43,456,272 106,383,417 30,778,252 106,383,417

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 12 50,252,883 24,130,296 34,655,849 9,826,536

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 468,012,393 347,003,775 260,229,242 243,594,600

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 13 52,445,748 36,398,068 22,306,398 17,817,300

เงินประกนัผลงาน 14 -  9,139,500 -  -  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -  -  19,999,800 19,999,800

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 4, 5, 16 -  6,834,360 -  6,834,360

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 5, 17 174,437,133 245,259,915 165,778,825 238,804,982

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 5, 18 57,281,350 -  56,268,125 -  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 8,840,221 10,415,022 8,644,981 10,185,275

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 31 2,581,796 3,170,255 1,971,764 2,676,084

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 10,210,953 15,293,646 9,222,953 15,293,646

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 305,797,201 326,510,766 284,192,846 311,611,447

รวมสินทรัพย์ 773,809,594 673,514,541 544,422,088 555,206,047

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 20 257,942,109 159,222,995 161,021,904 97,258,216

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 5, 21 91,666,760 133,487,745 44,727,485 114,528,295

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 -  5,480,000 -  5,480,000

หนีสินตามสญัญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 18 21,910,408 22,812,381 20,593,167 22,106,192

เงินรับล่วงหนา้ 9 15,848,532 36,033,706 -  32,237,444

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,684,444 6,984,391 1,041,524 -  

ประมาณการหนีสิน 23 4,014,701 2,635,757 727,936 76,600

หนีสินหมุนเวยีนอืน 15,018,489 13,481,641 10,990,752 9,975,790

รวมหนีสินหมุนเวียน 411,085,443 380,138,616 239,102,768 281,662,537

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 4, 5, 18 14,911,115 22,844,453 11,757,553 21,144,469

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 24 4,084,497 3,279,761 3,198,263 2,625,850

เงินมดัจาํและเงินประกนัการบริการ 4,979,691 5,501,854 4,979,691 5,501,854

รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,760,165 -  4,484,984 -  

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 5,500 374,634 5,500 374,633

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 29,740,968 32,000,702 24,425,991 29,646,806

รวมหนีสิน 440,826,411 412,139,318 263,528,759 311,309,343

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 25 180,000,000 160,000,000 180,000,000 160,000,000

กาํไรสะสม 4, 26, 27

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17,846,082 13,866,014 17,846,082 13,866,014

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 132,665,855 85,038,310 83,047,247 70,030,690

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,470,532 2,470,532 -  -  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 332,982,469 261,374,856 280,893,329 243,896,704

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 714 367 -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 332,983,183 261,375,223 280,893,329 243,896,704

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 773,809,594 673,514,541 544,422,088 555,206,047

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและบริการ 5, 33, 34 986,290,971 773,021,880 631,321,894 482,942,805

ตน้ทุนขายและบริการ 5, 29, 30 (730,554,545) (590,144,477) (461,267,955) (372,433,466)

กําไรขันต้น 255,736,426 182,877,403 170,053,939 110,509,339

รายไดอื้น  5, 34 1,887,585 2,037,078 17,510,522 29,794,783

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5, 29, 30 (25,698,113) (28,767,563) (23,601,296) (25,354,881)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 29, 30 (78,451,182) (74,125,054) (59,907,317) (59,515,698)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 153,474,716 82,021,864 104,055,848 55,433,543

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (11,958,811) (12,727,746) (8,955,467) (10,964,535)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 141,515,905 69,294,118 95,100,381 44,469,008

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (27,311,971) (13,020,827) (15,499,027) (2,821,768)

กําไรสําหรับปี 114,203,934 56,273,291 79,601,354 41,647,240

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน -  -  -  -  

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 114,203,934 56,273,291 79,601,354 41,647,240

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 114,203,467 56,272,888 79,601,354 41,647,240

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 467 403 -  -  

กําไรสําหรับปี 114,203,934 56,273,291 79,601,354 41,647,240

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 114,203,467 56,272,888 79,601,354 41,647,240

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 467 403 -  -  

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 114,203,934 56,273,291 79,601,354 41,647,240

กําไรต่อหุ้น 32

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.35 0.18 0.24 0.13

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 330,163,934 320,000,000 330,163,934 320,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 บาท

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนทีออก จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนไดเ้สียที

หมายเหตุ และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย การควบคุมเดียวกนั รวม ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2562 160,000,000 11,783,652 30,847,784 2,470,532 205,101,968 221 205,102,189 

เงินปันผลจ่าย 26 -    -    -    -    -    (257) (257)

กาํไรเบด็เสร็จรวม -    -    56,272,888 -    56,272,888 403 56,273,291 

สาํรองตามกฎหมาย 27 -    2,082,362 (2,082,362) -    -    -    -    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 160,000,000 13,866,014 85,038,310 2,470,532 261,374,856 367 261,375,223 

ผลกระทบสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -    -    (195,854) -    (195,854) -    (195,854)

ยอดยกมาทีปรับปรุงแล้ว 160,000,000 13,866,014 84,842,456 2,470,532 261,179,002 367 261,179,369 

หุน้สามญัเพิมทุน 25 20,000,000 -    -    -    20,000,000 -    20,000,000 

เงินปันผลจ่าย 26 -    -    (62,400,000) -    (62,400,000) (120) (62,400,120)

กาํไรเบด็เสร็จรวม -    -    114,203,467 -    114,203,467 467 114,203,934 

สาํรองตามกฎหมาย 27 -    3,980,068 (3,980,068) -    -    -    -    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 180,000,000 17,846,082 132,665,855 2,470,532 332,982,469 714 332,983,183 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 บาท

ทุนทีออก จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2562 160,000,000 11,783,652 30,465,812 202,249,464 

กาํไรเบด็เสร็จรวม -    -    41,647,240 41,647,240 

สาํรองตามกฎหมาย 27 -    2,082,362 (2,082,362) -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 160,000,000 13,866,014 70,030,690 243,896,704 

ผลกระทบสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -   -   (204,729) (204,729)

ยอดยกมาทีปรับปรุงแล้ว 160,000,000 13,866,014 69,825,961 243,691,975 

หุน้สามญัเพิมทุน 25 20,000,000 -    -    20,000,000 

เงินปันผลจ่าย 26 -    -    (62,400,000) (62,400,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวม -    -    79,601,354 79,601,354 

สาํรองตามกฎหมาย 27 -    3,980,068 (3,980,068) -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 180,000,000 17,846,082 83,047,247 280,893,329 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 บาท

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 141,515,905    69,294,118      95,100,381      44,469,008         

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 56,693,486      51,564,298      54,829,308      50,444,775         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนและหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (961,496)          2,489,794        (961,496)          2,489,794           

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,554,003        1,407,306        1,554,003        1,407,306           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัย์ 1,140,255        1,530,816        1,140,255        1,191,448           

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ (233,643)          (782,443)          (233,643)          (16,089)              

กาํไรจากการขายและเช่ากลบัคืน (357,853)          (647,722)          (357,853)          (647,722)            

ตน้ทุนทางการเงิน 11,327,386      12,623,243      8,147,191        10,884,177         

เงินปันผลรับ -                   -                   (11,999,880)     (25,699,743)       

ดอกเบียรับ (386,952)          (270,745)          (225,442)          (65,681)              

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงสินทรัพย์และหนีสิน 210,291,091    137,208,665    146,992,824    84,457,273         

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (55,834,279)     (38,367,901)     (61,469,464)     (1,975,916)         

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน (112,620,341)   (48,708,066)     (9,246,674)       (26,334,125)       

ลูกหนีตามสญัญาเช่า 509,918           602,241           509,918           602,241              

สินคา้คงเหลือ 63,568,783      (68,144,010)     76,246,803      (68,921,286)       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (26,475,895)     (10,089,762)     (25,182,622)     (6,958,177)         

เงินประกนัผลงาน 9,139,500        (8,801,000)       -                   -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (3,447,355)       12,260             (2,459,355)       12,260                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (42,094,138)     93,833,019      (70,069,065)     81,050,672         

เงินรับล่วงหนา้ (20,185,174)     15,391,533      (32,237,444)     32,237,444         

ประมาณการหนีสิน 1,378,945        67,138             651,336           (3,200)                

หนีสินหมุนเวยีนอืน 1,536,848        5,142,215        1,014,963        2,864,792           

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 804,736           988,219           572,413           724,025              

เงินมดัจาํและเงินประกนัการบริการ (522,163)          (45,762)            (522,163)          (45,762)              

รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,760,165        -                   4,484,984        -                     

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (11,281)            -                   (11,281)            -                     

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 31,799,360      79,088,789      29,275,173      97,710,241         

รับดอกเบีย 391,845           228,213           32,154             65,681                

จ่ายภาษีเงินได้ (28,951,211)     (12,631,605)     (13,701,662)     (9,297,917)         

รับคืนภาษีเงินได้ 8,495,181        -                   8,495,181        -                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,735,175      66,685,397      24,100,846      88,478,005         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 บาท

2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราว เพิมขึน (2,561,437)       (152,708)          -                   -                     

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั เพิมขึน (16,047,680)     (17,814,466)     (4,489,097)       (17,817,300)       

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั เพิมขึน -                   -                   (10,000,000)     -                     

ขายอุปกรณ์ 233,643           816,374           233,643           50,018                

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,636,451)     (20,474,517)     (15,953,423)     (18,872,675)       

ซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (256,400)          (2,147,796)       (256,400)          (2,147,796)         

เงินปันผลรับ -                   -                   11,999,880      16,699,833         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (36,268,325)     (39,773,113)     (18,465,397)     (22,087,920)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน เพิมขึน 98,719,114      39,791,462      63,763,688      19,048,093         

รับเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   -                   9,000,000           

จ่ายชาํระหนีคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   -                   (31,500,000)       

จ่ายชาํระหนีคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,480,000)       (20,830,802)     (5,480,000)       (20,830,802)       

ขายและเช่ากลบัคืนตามสญัญาเช่า -                   19,690,000      -                   19,690,000         

จ่ายชาํระหนีคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (28,901,176)     (32,523,345)     (27,590,711)     (31,800,758)       

เพมิทุนหุน้สามญั 20,000,000      -                   20,000,000      -                     

จ่ายเงินปันผล (62,400,000)     -                   (62,400,000)     -                     

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (120)                 (167)                 -                   -                     

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (11,054,234)     (12,612,655)     (7,878,936)       (11,755,341)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 10,883,584      (6,485,507)       (19,585,959)     (48,148,808)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (13,649,566)     20,426,777      (13,950,510)     18,241,277         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 23,910,695      3,483,918        20,700,955      2,459,678           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 10,261,129      23,910,695      6,750,445        20,700,955         

รายละเอียดเพมิเติมทีไม่เป็นตัวเงิน

1) โอนเครืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 2,195,641        2,708,917        2,195,641        2,708,917           

2) ซือสินทรพัยต์ามสญัญาเช่า 8,388,117        24,710,506      6,444,800        22,767,186         

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



 

 

 12 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้ งขึ้นในประเทศไทย และสํานักงานจด

ทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 235/1-3 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และสาขาจาํนวน 3 

แห่ง ดงัน้ี 

สาขาท่ี 1 : เลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

สาขาท่ี 2 : เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

สาขาท่ี 3 : เลขท่ี 8 ซอยรามคาํแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

- ใหเ้ช่า จาํหน่าย และใหบ้ริการดา้นเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินคา้เทคโนโลย ี

- จาํหน่ายและใหบ้ริการระบบบริหารจดัการเอกสาร 

- รับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลยสีาํหรับโครงการ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ 

ประเทศ/

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ สญัชาติ 2563 2562

กลุ่มตระกลูรัตนกมลพร ไทย 87.50 87.50 

ร้อยละ

สดัส่วนการถือหุน้

31 ธนัวาคม

 

งบการเงินไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาํให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ส่งผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงักล่าวอาจทาํให้เกิดความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวเพื่อประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี หาก

สถานการณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) และขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

งบการเงินจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและนาํเสนอ

เพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 

การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ภายใต้สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนําไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ

แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น 

ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวม ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

ร้อยละ

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2563 2562

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย รับเหมาก่อสร้าง งานระบบวศิวกรรม 100               100               

ประกอบอาคารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

สัดส่วนการถือหุน้

31 ธนัวาคม

 

งบการเงินรวมจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี

คลา้ยคลึงกนั 
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การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วน

ไดเ้สียผูซ้ื้อรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกนาํมารวมกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกิน

หรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไป

ยงักาํไรสะสมเม่ือขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จาก

กิจกรรมของกิจการ การพิจารณาอาํนาจการควบคุม กลุ่มบริษทันาํสิทธิในการออกเสียงซ่ึงเกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา  

บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยเป็นกิจการอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั บริษทัถือว่าควบคุมบริษทัย่อย หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือส่วน

ไดเ้สียในผลตอบแทนของบริษทัย่อยและสามารถใชอ้าํนาจเหนือบริษทัย่อยทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน

ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยรวมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยออก รวมถึงส่วน

ไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อย กาํไรขาดทุนเกิดขึ้นจากการ

สูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิม

คงเหลือใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้

เป็นของบริษทั ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ

ระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหว่างปีกลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
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เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ

จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบับ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงิน การจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมโดย

พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการ ดงัน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ

สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการ

อย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหน้ีการคา้ และใช้วิธีการทัว่ไป

ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุก

รายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน และการบัญชีสําหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญั ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนตามหลกัการเดิม 
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กลุ่มบริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติโดยรับรู้

ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม

ตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง

บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้

เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

การจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าไดรั้บการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ โควิด-19 ผูเ้ช่าสามารถ

เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํการลดค่าเช่าดงักล่าวมาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยเม่ือกลุ่มบริษทัเลือกตามทางเลือก

ดงักล่าวแลว้กลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติักบัทุกสัญญาท่ีไดรั้บการลดค่าเช่า เม่ือผูเ้ช่าไดรั้บการยืนยนัการลดคา่เช่าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้ทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลดตลอดช่วงเวลาท่ี

ไดรั้บการลดค่าเช่าตามท่ีคาํนวณไวเ้ดิมตามจาํนวนงวดท่ีไดรั้บการลดค่าเช่านั้นพร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจาก

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง 

และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในกาํไรหรือขาดทุน ให้ผูเ้ช่าปรับลดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าโดยไม่ตอ้งปรับปรุงมูลค่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าทั้งหมดใหม่โดยขอ้กาํหนดน้ีจาํกดัเฉพาะดา้นผูเ้ช่าเท่านั้น 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑ์การวัดค่าการจัดทํางบการเงิน 

3.1 กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทันาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ทาํใหน้โยบายการบญัชีมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่ม

บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการทาํรายการซ้ือ การออก

ตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะรับรู้ตน้ทุนทาํรายการเป็นการเพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินและตน้ทุนการทาํรายการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะรับรู้ตน้ทุนการทาํรายการทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษทัเพื่อจดัการสินทรัพยท์างการเงินและ

ตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

การถือครองตามโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ี

กาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํรายการ (Trade date) และวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี)  

ราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ  ตลอดช่วงระยะเวลา

ท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดด้อกเบ้ีย” 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การถือครองตามโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็นรายการในส่วน

ของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวา่จะจาํหน่าย ซ่ึงจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายตราสารหน้ี

ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น และดอกเบ้ียรับคาํนวณดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การถือครองตามโมเดลธุรกิจไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดไม่ไดเ้ป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี

กาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไร

หรือขาดทุนยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม และกาํไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นจากการขายจะรับรู้เป็นกาํไร

หรือขาดทุนรวมทั้งผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตราสารหน้ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอาจถูกกาํหนดให้แสดงดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่

สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอยา่งมีนยัสําคญั (เรียกว่า “การจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชี”) เกิดจากการ

วดัมูลค่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑแ์ตกต่างกนั  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้  

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ไม่ไดถื้อเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพยท์าง

การเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทภายหลงั การจดัประเภท

รายการพิจารณาเป็นรายตราสาร กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมภายหลงัของเงินลงทุนในตรา

สารทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และเม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
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- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็น

หลกัทรัพยท่ี์อาจมีความผนัผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทภายหลงั การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร กาํไรหรือ

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ

เม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนจะโอนกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยตรง

เขา้กาํไรสะสม 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เงินปันผลจะแสดงอย่างชดัเจนวา่เป็นส่วนหน่ึง

ในการชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการ “รายไดท้างการเงิน” ในกาํไรหรือขาดทุน 

การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิตาม

กฎหมายในการหกักลบ และตั้งใจจะชาํระดว้ยเกณฑสุ์ทธิ หรือรับรู้สินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เม่ือสิทธิตามสัญญาเพื่อไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดลง 

หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพยใ์หกิ้จการอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินท่ีอาจตอ้งจ่าย หากกลุ่ม

บริษัทมีการควบคุมเน่ืองจากไม่ได้โอนหรือยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและรับรู้การกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัสาํหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและคา้งรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีจดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกาํไร

หรือขาดทุนสะสมไวก่้อนหนา้ในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมไวก่้อนหนา้ในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนถูกโอนไปกาํไรสะสม 

การตัดจําหน่าย 

กลุ่มบริษทัตดัหน้ีสูญบางส่วนหรือทั้งหมด เม่ือกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่จะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไม่ไดโ้ดยมีขอ้มูลบ่งช้ีว่าลูกหน้ี

มีปัญหาดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น ลูกหน้ีอยู่ระหว่างชาํระบญัชีหรือลม้ละลาย

หรือลูกหน้ีอยู่ในเกณฑ์การตดัหน้ีสูญไดต้ามกฎหมายแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน การตดัหน้ีสูญขึ้นอยู่กบัวิธีการ
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บงัคบัภายใต้กระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัตามคาํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัยงัคง

ดาํเนินการบงัคบัคดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษทัสาํหรับการเรียกคืนเงินจากลูกหน้ีคา้งชาํระ 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

ว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยซ่ึ์งถูกตดัจาํหน่ายแลว้จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ย

ค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน / ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นด้วยวิธีอย่างง่าย (Simplified approach)/ วิธีการทั่วไป 

(General approach) สําหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี อนัไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้และ

สินทรัพยเ์กิดจากสัญญา เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินใหกู้ย้มืและสินทรัพยอ่ื์นบางรายการ  

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

ตลอดอายุ เม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือเม่ือมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  

จาํนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเพ่ือให้

สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีอย่างง่ายกบัสินทรัพยท์างการเงินเป็นการคาํนวณเพื่อประมาณ

การโดยใชต้ารางการตั้งสํารองขึ้นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ย

ปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และการประเมินทิศทาง

ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสมและพิจารณาจากสถานะคงคา้ง

ของลูกคา้และการดาํรงมูลค่าหลกัประกนัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเป็นหลกั 

วิธีการทั่วไป (General approach) 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการทัว่ไปเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิด

สัญญา อตัราส่วนร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา คือ ผลกระทบของความเสียหายหากมี

การผิดสัญญา และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา  

การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา

อา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นปัจจุบนัและบวกกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตและความ

สมเหตุสมผล  
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ยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน 

รวมทั้งสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน ความเส่ียงรวมถึงจาํนวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ วนัท่ีรายงานและจาํนวนเงินท่ีเพิ่มขึ้นใด ๆ 

ท่ีคาดวา่จะถูกเบิกใชใ้นอนาคตโดยวนัท่ีผิดสัญญาถูกประเมินโดยขึ้นอยูก่บัแนวโนม้ในอดีต กลุ่มบริษทัทาํความเขา้ใจความ

จาํเป็นดา้นการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  

กลุ่มบริษทัสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการดว้ยผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บ

และกระแสเงินสดซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการทัว่ไปเป็นการพิจารณาจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ีและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดย

ในการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเพิ่มขึ้นนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเม่ือมี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสถานะคงคา้งของลูกหน้ีและการดาํรงมูลค่าหลกัประกนัตามขอ้กาํหนดใน

สัญญาเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม หากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่

รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายแุสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิด

สัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักนัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้าแสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดตลอดอายท่ีุคาดวา่จะเกิดจาก

เหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ีรายงาน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี

อ่ืนและเงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอนัดบั

ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในและภายนอกของคู่สัญญาและสถานะคงคา้งของการจ่ายชาํระเป็นสาํคญั 

การประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นราย

สัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์สําหรับการประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจดักลุ่มสินทรัพยท์าง

การเงินตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น ประเภทสินทรัพย ์สถานการณ์คา้งชาํระ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นตน้ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถือวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีทาํให้เกิดผล

กระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา คือ ขอ้บ่งช้ีวา่คู่สัญญากาํลงัประสบปัญหาทางการเงินหรือฝ่า

ฝืนขอ้กาํหนดตามสัญญารวมถึงการคา้งชาํระ  

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ เงินลงทุนในตรา
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สารหน้ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงค่าเผื่อผลขาดทุนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสาํรองการ

วดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม และไม่ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง คือ อตัราท่ีใช้คิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต รวมถึงค่าธรรมเนียม

และต้นทุนการรับและจ่ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ต้นทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือ

ส่วนลดมูลค่าอ่ืน ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือระยะเวลาท่ีสั้นกว่า เพื่อให้ไดร้าคาทุนตดัจาํหน่ายของ

หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงิน อาจเลือกกาํหนดแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากเขา้

เง่ือนไข ดงัน้ี 

• การช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการท่ีจะเกิดขึ้น 

• หน้ีสินทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินหรือทั้งสองแบบท่ีมีการบริหาร

และประเมินผลการดาํเนินงานดว้ยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การบริหารความเส่ียง หรือกลยุทธ์การ

ลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มดงักล่าวมีการนาํเสนอเป็นการภายใน 

หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบักาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินเลือกกําหนดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงความเส่ียงด้านเครดิตของหน้ีสินรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เวน้แต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะ

ก่อให้เกิดหรือขยายการจบัคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบญัชีในกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงินท่ีเหลือจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิตของ

หน้ีสินทางการเงินรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนไปกาํไรสะสมเม่ือตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน 
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การตดัรายการของหน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผูกพนัของกลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติตามแล้ว ยกเลิก หรือส้ินสุด ผล

แตกต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินถูกตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

เม่ือกลุ่มบริษทัแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีความแตกต่างอย่างมากในขอ้กาํหนดกบัผูใ้ห้กูต้อ้งถือเป็นการส้ินสุดของหน้ีสิน

ทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ ทาํนองเดียวกนักลุ่มบริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลง

อยา่งมากในขอ้กาํหนดของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่หรือบางส่วนของการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการ

รับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้กาํหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรับและคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสินทาง

การเงินเดิม หากการเปล่ียนแปลงไม่เป็นนัยสําคัญ ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินก่อนมีการ

เปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในกาํไรและขาดทุนอ่ืน 

เงินลงทุน 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

(ก) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

(ข) เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงิน หมายถึง เงินฝากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศไม่จดัเป็นรายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากประจาํ บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินออกโดยสถาบนั

การเงินมีวนัครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินฝากประจาํ บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญา

ใช้เงินออกโดยสถาบนัการเงินมีวนัครบกาํหนดภายใน 3 เดือน แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

(ค) เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินฝากประจาํท่ีจะครบกาํหนดไม่เกินหน่ึงปี และเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ

ของตลาดแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน

กาํไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและสินทรัพย์เกิดจากสัญญา 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิปราศจากเง่ือนไขการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนมีสิทธิ

ปราศจากเง่ือนไขการไดรั้บส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนรับรู้เป็นสินทรัพยเ์กิดจากสัญญา คือ รายไดค้า้งรับหรือมูลค่า

งานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้

การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุของหน้ีคงค้างและภาวะ

เศรษฐกิจเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่า

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดใ้นอนาคต 

หน้ีสูญถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 

สินทรัพยเ์กิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ถา้สัญญาให้สิทธิการควบคุมการ

ใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะเวลาเช่ามากกว่า 12 เดือน ยกเวน้

สัญญาเช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าเก่ียวขอ้งการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย

ชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บและตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก 

กลุ่มบริษทัประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์

อา้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีกาํหนดในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการ

ดงักล่าวถือเป็นตน้ทุนเพื่อรับรู้วดัมูลค่าเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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ผูเ้ช่าไม่สามารถปันส่วนส่ิงตอบแทนเป็นส่วนประกอบการเช่าและไม่เป็นการเช่าซ่ึงตอ้งจ่ายตามราคาขายเอกเทศ ขอ้ผ่อน

ปรนในทางปฏิบติั อนุญาตใหผู้เ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบไม่เป็นการเช่าเพื่อบนัทึกสัญญาเช่าและส่วนประกอบไม่เป็นการเช่า

ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั  

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 ปี 

ท่ีดิน 3 

อาคาร 3 - 30 

ยานพาหนะ 3 - 5 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงโอนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยร์วมถึง

การใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ

ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั

ส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตามหลกัเคร่ืองมือทางการเงินกับเงินลงทุนสุทธิตาม

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือไม่ไดรั้บประกนัซ่ึงประมาณการไว ้สําหรับใชใ้นการคาํนวณเงินลงทุนขั้นตน้

ตามสัญญาเช่าอยา่งสมํ่าเสมอ 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่ายงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่ อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม

ของกลุ่มบริษัท ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ และจาํนวนเงินคาดว่าต้องจ่ายภายใต้การ

รับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึง จาํนวนเงินตอ้งจ่ายตาม สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือ

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลใชสิ้ทธิ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง ส่วนดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระ  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลง

ประมาณการจาํนวนเงินคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิ

เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า
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ใหม่จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนหากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ํา 

จาํนวนเงินตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ่า กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑ์เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่าซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้

สินทรัพยท่ี์เช่า 

ผูใ้หเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดาํเนินงาน เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของความเป็นเจา้ของให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาเช่าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอ่ืน 

ทั้งหมดจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญามีส่วนประกอบเป็นสัญญาเช่ารายการหน่ึงหรือ

มากกว่าหรือมีส่วนประกอบไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับตามสัญญาให้กับ แต่ละ

ส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายเป็นเอกเทศ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็น

ส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่า/รายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกเกิดขึ้นเพื่อไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยใ์หเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่า

เช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 

จาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตาม

สัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าและ

มูลค่าคงเหลือไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถูกปัน

ส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพ่ือสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทั ไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิ

คงเหลือตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกนั และพิจารณา

การจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้กิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะ

สั้นซ่ึง กลุ่มบริษทั ใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
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นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยเ์ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน

เงินต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ค่าเช่าจ่ายชําระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ส่วนลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปแต่ละงวดตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอด

หน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน  

ค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม

สัญญาเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า  

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั

การปรับค่าเช่า 

การรับรู้รายได้ 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

รายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลคา่ตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  

เม่ือสินทรัพยท์างการเงินถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกับ

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้หักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยท์างการเงิน 

ต่อมา หากสินทรัพยท์างการเงินไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณบนมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ดงัเดิม 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินใหกู้ย้ืมโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้งตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
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ดอกเบ้ียหรือส่วนลดคิดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้กู้ยืมตดัจาํหน่ายเป็นรายได้เฉล่ียเท่ากันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือ

ระยะเวลาของเงินใหกู้ย้มื 

3.2 นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืนในนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน เกณฑ์ในการจดัทาํงบ

การเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้  

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนอาํนาจควบคุมสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคาด

ว่าจะมีสิทธิไดรั้บแต่ไม่รวมจาํนวนเงินเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลด

ตามปริมาณ 

กลุ่มบริษทัถือวา่เกิดสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ เม่ือกลุ่มบริษทัเขา้ผูกพนัในขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาท่ีก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพนั

ใชบ้งัคบั กลุ่มบริษทัระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา และปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงรวมอยู่ใน

สัญญาตามเกณฑท่ี์เหมาะสม 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ โดยแสดงตามมูลค่า

ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้หรือบริการส่งมอบโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ี กิจการอาจโอนอาํนาจ

ควบคุมในสินคา้หรือบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของสัญญาและกฎหมายท่ีใช้

กบัสัญญา  

รายไดจ้ากสัญญาท่ีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ 

ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีสัญญามีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้

รายไดแ้ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลา

ของสัญญา 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้  

รายไดค้่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตั้งระบบรับรู้เม่ือให้บริการตามขั้นความสําเร็จของรายการในรอบระยะเวลา

รายงาน 

สินทรัพยต์ามสัญญาแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผื่อจากการยกเลิกสัญญา 

ค่าเผื่อจากการยกเลิกสัญญาโดยส่วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี การคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ี

ในอนาคตของลูกคา้ และขอ้มูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สินทรัพยต์ามสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือมีการยกเลิกสัญญา 

การขายสินค้าและบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนอาํนาจควบคุมสินคา้ซ่ึงโดยปกติธุรกิจเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัส่งมอบสินคา้

ให้แก่ลูกคา้ สําหรับสัญญาให้สิทธิลูกค้าสามารถคืนสินค้า รายได้รับรู้ด้วยจาํนวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
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ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดรั้บรู้สะสม ดงันั้น รายไดรั้บรู้หลงัจากปรับปรุงประมาณ

การรับคืนสินคา้ 

สัญญารวมการขายสินคา้และบริการเขา้ด้วยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกัน หากสินคา้และบริการ

แตกต่างกัน หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการออกจากกันและลูกคา้ได้รับประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ หรือการ

ให้บริการหลายประเภทในรอบระยะเวลารายงานแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขาย

แบบเอกเทศของสินคา้และบริการ  

รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับ

คืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สําหรับการขายสินคา้ซ่ึงมีการรับประกนัเพื่อเป็นการให้ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตามรายละเอียดท่ีตกลงกนั 

กลุ่มบริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง “ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น”  

สําหรับการขายสินคา้ซ่ึงมีการรับประกนัเพื่อเป็นการให้บริการแก่ลูกคา้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ว่า

สินคา้จะใชง้านไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตกลงกนั กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนของการรับประกนัประเภทการใหบ้ริการเพ่ิมเติมเป็น

รายไดต้ลอดระยะเวลาของการใหบ้ริการ 

เงินรับล่วงหน้า  

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นหน้ีสินหมุนเวียน กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากเงินรับล่วงหน้าเม่ือโอนการ

ควบคุมสินคา้ใหลู้กคา้ หากเงินรับล่วงหนา้มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงิน เงินรับล่วงหน้าจะมีดอกเบ้ียจ่ายบนัทึกกบั

หน้ีสินตามสัญญาโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัไม่ปรับปรุงส่ิงตอบ

แทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการมีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินหากระยะเวลาของการจดัหาเงินน้อยกว่าหรือเท่ากบั 

12 เดือน 

รายได้จากการให้บริการ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการให้บริการตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา โดยใช้วิธีเส้นตรงตามสัดส่วนของเวลาซ่ึงได้

ใหบ้ริการแลว้ต่อระยะเวลาซ่ึงตอ้งใหบ้ริการทั้งหมดตามสัญญา 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้

เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น  
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รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบ

ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น และค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการตามอายสุัญญาเช่า 

สัญญาก่อสร้าง/ งานโครงการ 

รายไดค้่าก่อสร้าง 

รายไดค้่าก่อสร้าง ประกอบดว้ย จาํนวนเม่ือเร่ิมแรกตามตกลงไวใ้นสัญญาบวกจาํนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสัญญา

อนัเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะ

ก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดค้่าก่อสร้างรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัปฏิบติัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้

สําเร็จตามสัญญาตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยโอนอาํนาจควบคุมสินทรัพยเ์กิดจากการก่อสร้างให้กบัลูกคา้ รายไดค้่าก่อสร้าง

รับรู้ดว้ยวิธีปัจจยันาํเขา้ซ่ึงคาํนวณจากสัดส่วนของตน้ทุนของสัญญาเกิดขึ้นในการทาํงานจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการ

ตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด  

หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได้ค่าก่อสร้างรับรู้ไม่เกินกว่าต้นทุนการ

ก่อสร้างตามสัญญาเกิดขึ้นและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนคืน 

ผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้าง 

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งหมดจะสูงกวา่รายไดค้่าก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสญัญาในกาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการเรียกเก็บเงินลูกคา้สําหรับการก่อสร้างตามขั้นความสําเร็จของงาน เม่ือบรรลุขั้นตอนใดขั้นตอน

หน่ึง ลูกคา้จะไดรั้บใบแจง้หน้ีสําหรับขั้นตอนทาํสาํเร็จ กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและแสดง

รายการเป็น“มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ” และจาํนวนเรียกเก็บเงินจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือส่งใบแจง้หน้ี

ให้แก่ลูกคา้ หากจาํนวนเรียกเก็บเงินและไดรั้บเงินตามใบแจง้หน้ีแลว้เกินกว่ารายไดท่ี้รับรู้ตามวิธีปัจจยันาํเขา้ จาํนวนส่วน

ต่างจดัประเภทเป็นเงินรับล่วงหนา้ 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือการได้มาซ่ึงสัญญา  

ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญา คือ ค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้บนัทึกเป็นสินทรัพย ์แสดง

ดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาอย่างเป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้าม

สัญญา  

ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการได้มาซ่ึงสัญญามีระยะเวลาการตดัจาํหน่ายสั้นกว่า 1 ปี กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนในการได้มาซ่ึง

สัญญาเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ต้นทุนการทําให้เสร็จส้ินตามสัญญาที่ทํากับลูกค้า 

กลุ่มบริษทับนัทึกต้นทุนการทาํให้เสร็จส้ินตามสัญญาเก่ียวกับการปฏิบติังานท่ีผ่านมาแล้วในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิด

รายการทั้งจาํนวน ยกเวน้กลุ่มบริษทัสามารถระบุได้ว่าต้นทุนท่ีเกิดขึ้นมีความเก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง และเป็นตน้ทุนท่ีจะนาํไปใช้ในการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งทาํให้สําเร็จในอนาคต และกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตน้ทุน กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเป็นสินทรัพย ์และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ

รับรู้รายไดต้ามสัญญา 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะ

ไดรั้บหกัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับโครงการทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการจะประสบผลขาดทุน 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูย้มืเพื่อใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยต์อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ใหพ้ร้อมใชห้รือขาย นาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยจ์ะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืม 

ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายส่วนท่ี

เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกรับรู้โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของเงินกูย้ืมโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้งตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึง

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินกูย้ืมและก่อนการเบิกถอนเงินกูย้ืม

ถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย โดยแสดงหักจากเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกูย้มื 

ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานทาํงาน หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ หาก

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากพนักงานปฏิบติังานให้ใน

อดีตและภาระผกูพนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานร่วมกนัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นแผนจ่ายสมทบกาํหนดการจ่ายสมทบรายเดือน

เป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรั้บการบริหารโดย

ผูจ้ดัการกองทุนภายนอก 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและ

ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนท่ีกลุ่มบริษทักาํหนดเพิ่มเติมบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ตลอดอายุการทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงาน

ให้กบักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์

ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการ

หน้ีสินคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ (Projected Unit Credit Method) 

ผลประโยชน์พนกังานเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์เพิ่มขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัในอดีตของ

พนกังานบนัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์จ่ายจริง  

ขอ้สมมติใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ

เปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ตน้ทุนบริการในอดีตเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือการแกไ้ขโครงการมี

ผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผูกพนั

อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดจ้ะยกเลิก กลุ่มบริษทัจดัทาํรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิก

จา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัเสนอการออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการ

ตอบรับขอ้เสนอ และสามารถประมาณจาํนวนของการยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล คิดลดกระแสเงินสดหาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่วนท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการซ่ึงบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นให้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั

รายการในปีก่อน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่รับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมคร้ังแรก การรับรู้

สินทรัพยห์รือหน้ีสินคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี 

และผลแตกต่างเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ 

การกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์

ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้นและดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไดบ้นัทึกภาษีเงิน

ไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การ

ตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและ

อาจเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่อาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยูก่บั
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ความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นรอบ

ระยะเวลารายงานท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบเม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดป้ระเมิน

โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนักลุ่ม

บริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละ

จ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับมูลค่าตามบญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่ม

บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์จาก

ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคารท่ีมี

กาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงบตัรเงินฝาก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ประเภทเงินลงทุนระยะสั้น

ในตัว๋เงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินออกโดยสถาบนัการเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อย

กว่านับจากวนัท่ีได้มา โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนัหรือมีขอ้จาํกัดการเบิกใช ้และความเส่ียงท่ีไม่มี

นยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามมูลค่าสิทธิท่ีจะไดรั้บ โดยแสดงจาํนวนหน้ีตามสัญญาหักดว้ยดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็น

รายได้ รายได้ค่าบริการท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ทั้ งจาํนวนของสัญญาท่ียงัค้างชําระ โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์เก็บเงินและการวิเคราะห์อายลูุกหน้ี กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
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ร้อยละ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1

เกินกาํหนดชาํระ

1 เดือน 1

2 - 3 เดือน 2

4 - 6 เดือน 20

7 - 12 เดือน 50

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 100
 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ แสดงราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ราคาทุนสินคา้คงเหลือคาํนวณดว้ยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

เคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกโอนเป็นสินคา้คงเหลือ เม่ือวนัท่ีหยุดการให้เช่าและถือไวเ้พื่อขาย โดย

แสดงในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีสินทรัพยด์งักล่าวหยดุการใหเ้ช่าหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ตน้ทุนสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพือ่ใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักประมาณการตน้ทุนจาํเป็นตอ้ง

จ่ายเพื่อขายสินคา้ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

สิทธิการเช่า 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สิทธิการเช่า ไดแ้ก่ สิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งสํานกังาน แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 30 ปี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนการก่อสร้างสินทรัพยซ่ึ์งกิจการก่อสร้างเอง รวม

ตน้ทุนวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถานท่ีและ

สภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค ์รวมทั้งตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งสินทรัพย ์และตน้ทุน

การกูย้มื  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ไม่สามารถทาํงานโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ให้ถือว่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชป้ระโยชน์ต่างกนับนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิไดรั้บจากการจาํหน่าย

หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บนัทึกรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายใน

กาํไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

การใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยจ์ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทั

ตดัรายการสินทรัพย ์

สินทรัพยเ์ช่า 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยโ์ดยไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยเ์ช่า จดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

(ถา้มี) 

ค่าเช่าจ่ายชาํระจะแยกส่วนเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนหกัจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบ

กบัยอดหน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี ตน้ทุนทางการเงินบนัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนเกิดขึ้นในภายหลงั 

ตน้ทุนการเปล่ียนแทนส่วนประกอบและตน้ทุนการปรับปรุงให้ดีขึ้นรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีสําหรับรายการ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตกลบัคืนมา

เกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชีและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนซ่ึงถูกเปล่ียนแทนถูกตดั

ออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ต้นทุนเกิดขึ้นจากการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงเกิดขึ้นเป็นประจาํรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากจาํนวนคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับรายการอาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ราคาทุนของสินทรัพย์

หรือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

สินทรัพยจ์ากตน้ทุนการเปล่ียนแทนและตน้ทุนการปรับปรุงจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของ

สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบสาํหรับสินทรัพยแ์ต่

ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงดงัน้ี 

 ปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 

อาคาร 20 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 และ 7 

เคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่า 5 - 10 

เคร่ืองสแกนเอกสาร 5 และ 10 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 และ 5 

ยานพาหนะ 5 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง/ติดตั้ง 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยเ์ช่าตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน วิธีการคิดค่าเส่ือม

ราคาของสินทรัพยเ์ช่าเป็นวิธีการเดียวกนักบัการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

มูลค่าคงเหลือคาํนวณจากจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ลงัจากหักตน้ทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้นจากการจาํหน่ายสินทรัพยต์ามอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัทบทวนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบ

ปีบญัชี  และหากวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่างไปจากประมาณการ

ใหถื้อวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

เคร่ืองถ่ายเอกสารเพื่อให้เช่ามีวตัถุประสงค์แรกเพื่อให้เช่าและขายในภายหลงั ดังนั้น เม่ือเร่ิมแรกเคร่ืองถ่ายเอกสารจะ

นาํออกไปให้บริการเช่าดาํเนินงานเป็นหลกัโดยแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “อุปกรณ์” และคิดค่าเส่ือม

ราคาตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณข้างต้นและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนภายใต้บัญชี “ต้นทุนการให้บริการ” 
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จนกระทัง่เม่ือบริษทัไดรั้บเคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่าคืนตามสัญญาเช่าและเปล่ียนวตัถุประสงคจ์ากเดิมเป็นเคร่ืองถ่ายเอกสาร

สาํหรับขายบริษทัจะหยดุคิดค่าเส่ือมราคาและโอนไปบญัชี “สินคา้คงเหลือ” ดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ราคาทุนหักค่าเส่ือม

ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)) ทั้งน้ี เม่ือมีการขายเคร่ืองถ่ายเอกสารใหรั้บรู้ตน้ทุนขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 

วนัท่ีขายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการขาย 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายจ่ายในการวิจยัและพฒันา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์หรือ

ทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบสาํหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกวา่เดิม 

รายจ่ายเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก็้ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่ม

บริษัทมีความตั้ งใจและทรัพยากรเพียงพอท่ีจะนํามาใช้เพื่อทําให้การพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนําสินทรัพย์มาใช้

ประโยชน์หรือนาํมาขาย รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนสําหรับวตัถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้มืสามารถนาํมา

รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์รายจ่ายการพฒันาอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

รายจ่ายการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้

มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีจาํนวนผลผลิต ส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยต์ามจาํนวนผลผลิตท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เร่ิมตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ซ่ึงกลุ่มบริษทัซ้ือมาและอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์

สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
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รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑเ์กิดขึ้นภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรง ส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากสินทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงดงัน้ี 

 ปี 

โปรแกรมสาํเร็จรูป 3 - 10 

กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยูร่ะหวา่งการพฒันาและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัทบทวนวิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและระยะเวลาคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์อย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชี  และหากวิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและระยะเวลาคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แตกต่างไปจากประมาณการให้ถือ

วา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่มีการตดัจาํหน่ายแต่จะใชวิ้ธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้ง

ระดบัของแต่ละสินทรัพยแ์ละระดบัของหน่วยสินทรัพยก่์อให้เกิดเงินสด และทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัคงมี

อายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์นอกจากสินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์ไม่มี

ตวัตน สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และสินทรัพยอ่ื์น ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการ

ใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใหป้ระโยชน์จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน เวน้แต่ เม่ือกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นของสินทรัพยช้ิ์น

เดียวกนัซ่ึงเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และดอ้ยค่าสินทรัพยใ์นเวลาต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่า

สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ถึงแมว้า่จะยงัไม่

มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมใน

ปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ใน

กาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  

การประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั

โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี

ต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยไ์ม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้ง 

การประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดใหเ้หมาะสมกบัสินทรัพย ์

เพื่อสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักตน้ทุนการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายซ่ึงผู ้

ซ้ือกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัอย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ

เก่ียวขอ้งกนั 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั และ

การเพิ่มขึ้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนซ่ึงเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ

ระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินใชใ้นการดาํเนินงาน และสกุลเงินใชใ้นการรายงาน 

รายการบญัชีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นตวัเงินและเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า

เป็นสกุลเงินใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา

รายงาน 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย ภาระผูกพนัโดยอนุมานซ่ึง

เกิดขึ้นในปัจจุบนัหรือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะเสีย

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระหน้ีสิน จาํนวนภาระหน้ีสินสามารถประมาณจาํนวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้

เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าประเมินในตลาดปัจจุบนัซ่ึงผนัแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินท่ี

เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

ประมาณการร้ือถอน  

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการร้ือถอนส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า กลุ่ม

บริษทัรับรู้ประมาณการร้ือถอนเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดีต และสามารถประมาณการจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

คาดการณ์เก่ียวกบัตน้ทุนร้ือถอนในอนาคต อตัราคิดลด และอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ์

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือขายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้ ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจาก

ประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 

ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสัญญาเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์กลุ่มบริษทัพึงไดรั้บ

นอ้ยกวา่ตน้ทุนจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัในสัญญา การประมาณค่าใชจ่้ายรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนคาด

วา่จะเกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดสัญญาหรือตน้ทุนสุทธิคาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือดาํเนินสัญญาต่อแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่กลุ่มบริษทัรับรู้

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเกิดขึ้นจากสินทรัพยร์ะบุไวใ้นสัญญาก่อนจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
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เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการกลุ่มบริษัท

อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มือ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนเม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีรับรู้เป็น

ดอกเบ้ียจ่ายในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา

ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

เม่ือวนัเร่ิมแรกกลุ่มบริษทับันทึกรับรู้ภาระภายใต้สัญญาขา้งต้นเป็นรายการนอกงบการเงิน และรับรู้มูลค่าสัญญาเป็น

สินทรัพยห์รือหน้ีสินแลว้แต่กรณีดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเกิดรายการ (Trade date) และวดัมูลค่าภายหลงัทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในกาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ประเภทสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ คาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัด้วยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัของกลุ่มบริษทัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

การใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหาร 

การจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัจาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารเพื่อ

กาํหนดนโยบายการบญัชี ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ  

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการที่สําคัญ มีดังนี ้

ก) การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  

การพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาวา่กลุ่มบริษทั

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแลว้หรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของ

ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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ข)  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาในตลาดซ้ือขาย

คล่อง  ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการ

ประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียง

ทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมซ่ึงแสดงอยู่

ในงบการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค) ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความ

เส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับ

สินทรัพยท์างการเงิน การคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทัขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขการ

ประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิต การพฒันาแบบจาํลอง ความเส่ียงการเรียกชาํระมูลค่าหลกัประกนั การ

วิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายกลุ่มและรายตวั ความน่าจะเป็นของการได้รับชาํระหน้ี รวมถึงการเลือกขอ้มูลการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจาํลอง อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ี

แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ง) ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะ

เวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การสรุปว่าเงินลงทุนมูลค่าลดลงและเป็นระยะเวลานานจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจของฝ่ายบริหาร 

จ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

การรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะส้ินสุดเม่ือฝ่ายบริหาร

พิจารณาแลว้วา่สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร  

การคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากเกิดการ

เปล่ียนแปลง 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย ์
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ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าภายหลงั ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมสาํหรับการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

ช) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวใชห้กัภาษีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ซ) สัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทัประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารใชดุ้ลย

พินิจประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทโอนหรือรับโอนความเส่ียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพยเ์ช่าหรือไม่ 

การกาํหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

การกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล

หรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือก 

ฌ) ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอาศยัข้อ

สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ ทั้งน้ี จาํนวนจ่ายจริงอาจแตกต่างจากประมาณการ 

ญ) คดีฟ้องร้อง 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของขอ้พิพาททางการคา้และคดีความท่ีถูกฟ้องร้องโดยพิจารณาถึงมูลเหตุแห่งพิพาททางการคา้และการถูก

ฟ้องร้อง เอกสารหลกัฐานประกอบอ่ืน รวมทั้งการปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมายสําหรับขอ้พิพาททางการคา้และการถูก

ฟ้องร้องท่ีสําคญั และบนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สาํหรับกรณีฝ่ายบริหาร

เช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจะยงัไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ี ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการ 
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ฎ) การด้อยค่า 

สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี เร่ือง การดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีมีขอ้บ่งช้ีฝ่ายบริหารจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคนืของสินทรัพย ์

ฏ) ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณ

จาํนวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างตอ้งใชใ้นโครงการก่อสร้าง รวมถึงค่าแรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนตอ้งใชใ้นการให้บริการก่อสร้าง

จนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน กลุ่ม

บริษทัทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุน

อย่างเป็นสาระสําคัญ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ โดย

เปรียบเทียบตน้ทุนโครงการก่อสร้างทั้งหมดกบัมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างของแต่ละโครงการ 

ฐ) สํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการ 

ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากแต่ละโครงการจากประมาณการตน้ทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการให้บริการ ตน้ทุนเกิดขึ้นจริง ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของ

ราคาวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และสภาวการณ์ปัจจุบนั 

ฑ) รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 

การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจประเมิน

เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระแยกจาก

กนัหรือไม่ กล่าวคือ กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั เม่ือสินคา้หรือบริการสามารถระบุ

ไดว้า่แยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ 

การกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้

การกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียด

ของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพื่อพิจารณาวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีกลุ่มบริษทัปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะสร้างสินทรัพย ์หรือ 
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- การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืน และกลุ่มบริษทั

มีสิทธิในการรับชาํระสาํหรับการปฏิบติังานเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

กรณีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งต้น กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ ดุลยพินิจในการ

ประเมินวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินเม่ือใด 

การคาํนวณรายไดรั้บรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวดัระดับความก้าวหน้าของงาน

เพื่อให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จ

ของงาน ดงัน้ี  

- รายไดจ้ากการบริหารโครงการและรายไดจ้ากการบริการท่ีส่งมอบการควบคุมตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

การคาํนวณรายไดรั้บรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการวดัระดบัความกา้วหน้าของงาน

เพื่อใหส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จ ซ่ึงคาํนวณโดยการเปรียบเทียบ

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสัญญา  

- รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการวดัระดบัความกา้วหน้า

ของงานเพ่ือให้สะท้อนถึงผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัตามภาระท่ีต้องปฏิบติัให้เสร็จส้ิน โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก

วิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการและคาํนึงถึง ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในอดีต 

ฒ) ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างซ่ึงนํามาคาํนวณ

จาํนวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างตอ้งใชส้าํหรับโครงการ รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการก่อสร้างจนเสร็จ 

ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน กลุ่มบริษัท

ทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่างเป็น

สาระสาํคญั 

ณ) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

สัญญางานโครงการซ่ึงกลุ่มบริษทัทาํกบัลูกคา้ระบุให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินเม่ือเร่ิมสัญญา เช่น เงินรับล่วงหน้า

ตามสัญญา กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินท่ีไดรั้บไม่ถือวา่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั เน่ืองจากเงินท่ี

ไดรั้บจากลูกคา้ไม่ใช่การจดัหาเงินทุนเพื่อกลุ่มบริษทั แต่เพื่อป้องกนักลุ่มบริษทัจากลูกคา้ไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาให้

สมบูรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด 
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ด) ประมาณการรับประกันผลงาน 

การประมาณการค่าซ่อมแซม ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประมาณการค่าใชจ่้ายการซ่อมแซม/แกไ้ขงานท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การซ่อมแซมใหแ้ก่ลูกคา้ในอดีต และ/หรือขอ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายสาํหรับ

งานซ่อมแซม 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นซ่ึงเป็นรายการท่ี

เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกัหรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดและ

สามารถเขา้ถึงได ้กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี

สภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมให้มากท่ีสุด  

ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่ม

บริษทัประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หน้ีสินตามสัญญาเช่า และกาํไร

สะสมต้นงวด (Modified retrospective) ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับปรุงยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งกาํไรสะสมตน้งวด 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี แสดงไดด้งัน้ี 
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บาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 6,834,360 (6,834,360) -  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 245,259,915 (45,739,296) 199,520,619

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  63,079,377 63,079,377

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,170,255 71,909 3,242,164

หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  4,751,896 4,751,896

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว -  6,021,588 6,021,588

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม 85,038,310 (195,854) 84,842,456

การรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม

 
 

 

บาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน

31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 6,834,360 (6,834,360) -  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 238,804,982 (45,739,296) 193,065,686

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  61,498,054 61,498,054

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,676,084 51,182 2,727,266

หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  4,328,315 4,328,315

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว -  4,851,993 4,851,993

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม 70,030,690 (204,729) 69,825,961

การรายงานทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สัญญาเช่า  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

เสมือนว่าถือปฏิบติัมาตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติั
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คร้ังแรก และสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือ

ปฏิบติัคร้ังแรก  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 11,728,492 9,997,331

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

หัก สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ่า (325,638) (325,638)

หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (629,370) (491,385)

หน้ีสินตามสญัญาเช่า เพิ่มข้ึน 10,773,484 9,180,308

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,656,834 43,250,661

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 56,430,318 52,430,969

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ร้อยละ) 4.71-4.76 4.71                                
 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27,564,277                     26,434,507                     

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 28,866,041                     25,996,462                     

รวม 56,430,318                     52,430,969                     

 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดิน 467,606                         467,606                         

อาคาร 54,955,770                    54,516,972                    

ยานพาหนะ 7,656,001                      6,513,476                      

รวม 63,079,377                    61,498,054                    
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัและบริษทัยอ่ยหรือถูกบริษทั

และบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงมีอิทธิพล

ต่อบริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอาํนาจการวางแผนและ

ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลและกิจการท่ีบุคคล

ดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั -                -                1,820,290     21,900          

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 121,900        167,300        121,900        167,300        

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจาํกดั 6,570            91,570          6,570            91,570          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั -                -                48,433,734   203,579        

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 2,398,312     97,944          2,398,312     97,944          

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจาํกดั 149,173        123,104        149,173        123,104        

เงินปันผลรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั -                -                11,999,880   25,699,743   

ดอกเบ้ียรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั -                -                193,288        -                

รายไดอ่ื้น

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั -                -                4,072,268     3,098,062     

ตน้ทุนบริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั -                -                1,552,500     -                

ค่าบริการ

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 742,915        776,505        742,915        776,505        

ผูถื้อหุน้ 453,342        1,253,298     415,476        1,253,298     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั -                -                39,491          626,074        

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 141,950        274,694        141,950        274,694        

ค่าเส่ือมราคาอาคาร

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั -                1,757,381     -                1,757,381     

ค่าเช่าท่ีดินตดัจาํหน่าย

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั -                262,860        -                262,860        

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 2,020,241     -                2,020,241     -                

ผูถื้อหุน้ 915,763        -                762,957        -                

ขายทรัพยสิ์น

ผูถื้อหุน้ 233,645        -                233,645        -                

ดอกเบ้ียจ่าย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั -                -                -                1,400,289     

ผูถื้อหุน้ 72,751          -                60,819          -                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,659,400   7,829,600   5,445,400   5,317,200   

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 209,268       256,727       190,871       227,065       

รวม 7,868,668   8,086,327   5,636,271   5,544,265   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของกลุ่มบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จาํนวนเงิน 0.24 ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีการคา้

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              20,231,509  29,838         

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 112,510       75,172         112,510       75,172         

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จาํกดั 27,365         18,371         27,365         18,371         

ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              401,910       272,287       

เงินปันผลคา้งรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              -              8,999,910    

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั -              6,834,360    -              6,834,360    

อาคารตามสญัญาเช่า

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั -              45,739,296  -              45,739,296  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 50,553,415  -              50,553,415  -              

ผูถื้อหุน้ 1,370,468    -              1,245,873    -              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2563 2562 2563 2562

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              184,575       -              

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 11,368         85,739         11,368         85,739         

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 62,758         62,769         62,758         62,769         

ผูถื้อหุน้ 146,263       124,697       136,263       124,697       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ผูถื้อหุน้ 1,455,141    -              1,328,221    -              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562

เงินตน้

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั 10,000,000        -                    

ดอกเบ้ียคา้งรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั 193,288             -                    

รวม 10,193,288        -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มี 

ดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา -                     -                     

เพ่ิมข้ึน 10,000,000         -                     

ลดลง -                     -                     

ยอดคงเหลือ 10,000,000         -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการทาํสัญญาเงินกูย้ืม กาํหนดจ่ายชาํระคืนภายในวนัท่ี 14 เมษายน 2564 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี

ดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา -                       22,500,000          

เพิ่มข้ึน -                       9,000,000            

ลดลง -                       (31,500,000)         

ยอดคงเหลือ -                       -                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการทาํสัญญาเงินกูย้ืม กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

6.675 – 6.870 และไม่มีหลกัประกนั 
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สัญญาสําคัญระหว่างกัน 

บริษทัทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารสํานกังานกบับริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ค่าเช่ารวมตามสัญญา 

จาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 16) 

บาท

คู่สญัญา ประเภทสญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด

ค่าเช่าและบริการต่อ

เดือน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอาคารสาํนกังาน 4 มกราคม 2559 3 มกราคม 2562                        86,000 

4 มกราคม 2562 3 มกราคม 2565                        94,600 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั ใหบ้ริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2562                      156,210 

1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2563  151,818 - 278,122 

รับบริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2562 29 กมุภาพนัธ์ 2562                        69,186 

1 มีนาคม 2562 31 ตุลาคม 2562                        55,550 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั รับบริการบริหารโครงการพฒันาระบบ

สาํนวนบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอาญา

1 เมษายน 2563 31 มกราคม 2564                      172,500 

นายธีระชยั  รัตนกมลพร เช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน 1 สิงหาคม 2561 31 มกราคม 2562                        40,000 

1 กมุภาพนัธ์ 2562 31 มีนาคม 2562                        40,000 

1 เมษายน 2562 31 สิงหาคม 2563                        86,250 

1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2565                      105,000 

(เปล่ียนแปลงเพิ่มพื้นท่ีเช่า)

เช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน 1 ธนัวาคม 2562 31 สิงหาคม 2563                        20,000 

(เร่ิมคิดค่าเช่าเดือน มีนาคม 2563)

เช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน 1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2565                        10,000 

(เปล่ียนแปลงลดพื้นท่ีเช่า)

กาํหนดระยะเวลา

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 บริษทัทาํสัญญารับจ้างพฒันาระบบสํานวนบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอาญากับบริษทั 

สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั มูลค่า 47.03 ลา้นบาท 

การคํา้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

1) บริษทัจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหน้าบางส่วนเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยบางส่วน (ดูหมายเหตุ 20) 

2) บริษทั อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั จดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นใน

ภายหนา้ เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั (ดูหมายเหตุ 20) 

3) ผูถื้อหุ้น และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหน้า

เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทับางส่วน (ดูหมายเหตุ 20) 
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4) บริษทั บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั กรรมการบริษทั และกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ร่วมคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 20) 

5) ผูถื้อหุ้นบริษทัจาํนาํเงินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยบางส่วน (ดู

หมายเหตุ 20) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ประเทศ/

ช่ือบริษัท/บุคคล สัญชาติ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

นายธีระชยั  รัตนกมลพร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั

หลักเกณฑ์การคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 8-21

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาทุน

ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

ขายทรัพยสิ์น ราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน/ ราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

เงินสด 57,846                67,599             -                    -                     

เงินฝากธนาคาร 10,203,283         23,843,096       6,750,445          20,700,955        

รวม          10,261,129        23,910,695           6,750,445          20,700,955 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

เงนิลงทุนวดัมูลค่าด้วยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย

เงนิฝากประจาํอายุมากกว่า 3 เดือน 

แต่ไม่เกนิ 1 ปี 2,714,145  152,708      -             -             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีก้ารค้า

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ลูกหน้ีการคา้ 139,875              93,542             20,371,384        123,381             

บุคคลหรือกิจการอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ 160,470,385       109,605,735     98,496,631        53,167,492        

รายไดค้า้งรับ 21,120,312         18,442,158       21,120,312        18,442,158        

รวม        181,730,572      128,141,435       139,988,327          71,733,031 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (3,918,792) -  (3,918,792)

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (269,913) -  (269,913) -  

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ        181,460,659      124,222,643       139,718,414          67,814,239 

ลูกหน้ีอ่ืน

เงินปันผลคา้งรับ -                     -                   -                    8,999,910          

เงินทดรองจ่าย 528,011              1,078,584         274,172             979,084             

อ่ืนๆ 199,750              198,295           401,910             272,287             

รวม               727,761          1,276,879              676,082 10,251,281        

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ        182,188,420      125,499,522       140,394,496          78,065,520 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ยอดยกมา 3,918,792 2,677,566 3,918,792 2,677,566

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ -  1,241,226 -  1,241,226

หัก กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,648,879) -  (3,648,879) -  

ยอดคงเหลือ 269,913 3,918,792 269,913 3,918,792

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 113,875           71,291             866,181           81,901             

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 26,000             22,251             19,505,203      41,480             

รวม 139,875           93,542             20,371,384      123,381           

บุคคลหรือกจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 84,512,321      90,980,512      22,538,567      34,542,269      

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 75,737,163      15,076,290      75,737,163      15,076,290      

มากกวา่ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 117,792           414,431           117,792           414,431           

มากกวา่ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน -                  764,397           -                  764,397           

มากกวา่ 12 เดือน 103,109           2,370,105        103,109           2,370,105        

รวม 160,470,385    109,605,735    98,496,631      53,167,492      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดรายไดค้า้งรับ โดยแยกตามวนัท่ีรับรู้รายไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

บุคคลหรือกจิการอ่ืน

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 20,801,775                 16,400,270                 

มากกวา่ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 93,500                        308,671                      

มากกวา่ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 225,037                      8,907                          

มากกวา่ 12 เดือน -                              1,724,310                   

รวม 21,120,312                 18,442,158                 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระคํ้าประกนั ดงัน้ี 

บริษทัทาํสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของลูกคา้บางรายเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 20) 

9. สัญญาก่อสร้าง/ งานโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิศวกรรม 

ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

มูลค่างานตามสญัญา 1,253,308,227 1,090,848,673 430,457,785 383,429,748

ตน้ทุนเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 748,206,733 353,479,001 264,130,236 103,168,651

กาํไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั  319,266,951 138,295,610 153,844,554 50,530,518

ตน้ทุนและกาํไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั 1,067,473,684 491,774,611 417,974,790 153,699,169

เงินงวดเรียกเก็บจนถึงปัจจุบนั (900,859,972) (457,966,414) (377,195,178) (154,403,675)

กลบัรายการมูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน (3,322,700) -  (3,322,700) -  

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 179,139,544 69,841,903 37,456,912 31,532,938

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (3,322,700) -  (3,322,700)

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ได้เรียกเกบ็เงนิ - สุทธิ 179,139,544 66,519,203 37,456,912 28,210,238

เงินรับล่วงหนา้ -  32,237,444 -  32,237,444

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 15,848,532 3,796,262 -  -  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บาท

2563 2562 2563 2562

ยอดยกมา

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่เรียกเกบ็เงิน 69,841,904 21,133,837 31,532,938 5,198,813 

เงินรับล่วงหนา้ 32,237,444 -     32,237,444 -     

รายการระหวา่งปี

รายไดค่้าก่อสร้างรับรู้เป็นรายได้ 608,770,253 433,163,610 264,275,622 144,100,356 

เงินงวดเรียกเกบ็ (463,906,454) (416,692,988) (222,791,503) (150,003,675)

กลบัรายการมูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน (3,328,715) -     (3,322,700) -     

ยอดคงเหลือ

เงินรับล่วงหนา้ -     32,237,444 -     32,237,444 

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 179,139,544 69,841,903 37,456,913 31,532,938 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

บาท

2563 2562 2563 2562

รายการระหวา่งปี

รายไดค้่าก่อสร้างรับรู้เป็นรายได้ 608,770,253 433,163,610 264,275,622 144,100,356 

ตน้ทุนการก่อสร้างเกิดข้ึนรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (422,408,286) (311,637,582) (160,961,586) (95,384,901)

กาํไรรับรู้ 186,361,967 121,526,028 103,314,036 48,715,455 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กลุ่มบริษทัมีภาระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตามสัญญาทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั

ตามสัญญาใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 ปี 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา 3,322,700 2,361,742 

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ -     960,958 

หัก กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,322,700) -     

ยอดคงเหลือ -     3,322,700 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีมูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่เรียกเก็บเงินโดยแยกอายุตามวนัท่ีรับรู้

รายไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 68,432,818      22,858,410      8,933,456        336,799           

มากกวา่ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 12,748,403      43,821,397      87,199             28,034,043      

มากกวา่ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 43,935,358      828,507           225,314           828,507           

มากกวา่ 12 เดือน ไม่เกิน 18 เดือน 54,022,965      2,333,589        28,210,943      2,333,589        

รวม 179,139,544    69,841,903      37,456,912      31,532,938      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

10. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 1,282,230 -     1,282,230 2,012,530 -     2,012,530 

หัก ดอกเบ้ียรอรับรู้รายได้ (123,978) -     (123,978) (128,360) -     (128,360)

หัก รายไดค้่าบริการรอรับรู้รายได้ -     -     -     (216,000) -     (216,000)

สุทธิ 1,158,252 -     1,158,252 1,668,170 -     1,668,170 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -     -     -     (1,260,236) -     (1,260,236)

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,158,252) -     (1,158,252) -     -     -     

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า - สุทธิ -     -     -     407,934 -     407,934 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา 1,260,236 1,359,713 

หัก กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ -     (99,477)

หัก กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (101,984) -     

ยอดคงเหลือ 1,158,252 1,260,236 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายลูุกหน้ีคา้งชาํระดงัน้ี 

บาท

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราค่าเผื่อ ผลขาดทุน

ผลขาดทุน ดา้นเครดิตท่ี อตัราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหน้ี

มูลค่าลูกหน้ี ดา้นเครดิต คาดวา่จะเกิด สุทธิ มูลค่าลูกหน้ี หน้ีสงสยัจะสูญ สงสยัจะสูญ สุทธิ

เกินกาํหนดชาํระ

4 - 6 เดือน -     20 -     -     509,918 20 101,984 407,934 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,158,252 100 1,158,252 -     1,158,252 100 1,158,252 -     

รวม 1,158,252 1,158,252 -     1,668,170 1,260,236 407,934 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

วิธีการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวดขึ้นไปแตกต่างจากวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบติัดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวนสําหรับลูกหน้ีคา้งชาํระเกิน

กว่า 3 งวด ขึ้นไปโดยไม่นาํหลกัประกนัมาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้มีนโยบายในการพจิารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากสถานะ ความสามารถ

ในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตโดยไม่หกัหลกัประกนั  

หากบริษทัตอ้งปฏิบติัตามแนวทางของสภาวิชาชีพบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จาํนวนเงิน 0.41 ลา้นบาท 

บริษทัหยดุรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด  
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11. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

เคร่ืองถ่ายเอกสาร

สินคา้ใหม่ 3,202,196        5,198,589        3,202,196        5,198,589        

สินคา้มือสอง 2,442,326        3,725,286        2,442,326        3,725,286        

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (2,795,090)       (3,690,174)       (2,795,090)       (3,690,174)       

สุทธิ 2,849,432        5,233,701        2,849,432        5,233,701        

เคร่ืองพิมพเ์อกสารและอุปกรณ์ 1,760,419        1,822,416        1,760,419        1,822,416        

อุปกรณ์บริหารหนา้ร้าน 5,331,051        4,136,346        5,331,051        4,136,346        

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (1,327,075)       (1,093,715)       (1,327,075)       (1,093,715)       

สุทธิ 5,764,395        4,865,047        5,764,395        4,865,047        

อะไหล่

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,920,059      14,678,654      20,920,059      14,678,654      

อุปกรณ์บริหารหนา้ร้าน 1,454,900        1,306,298        1,454,900        1,306,298        

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (1,986,230)       (1,511,003)       (1,986,230)       (1,511,003)       

สุทธิ 20,388,729      14,473,949      20,388,729      14,473,949      

อุปกรณ์ระบบบริหารจดัการเอกสาร 85,400             78,259,321      85,400             78,259,321      

อุปกรณ์ระบบเตือนภยัล่วงหนา้ 12,678,020      -                  -                  -                  

วสัดุส้ินเปลือง 390,520           430,697           390,520           430,697           

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (249,546)          (62,178)           (249,546)          (62,178)           

สุทธิ 140,974           368,519           140,974           368,519           

สินคา้ระหวา่งทาง 1,549,322        3,182,880        1,549,322        3,182,880        

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 43,456,272      106,383,417    30,778,252      106,383,417    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขายและบริการ 

ดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนขายและบริการ 358,663,123 214,852,754 224,916,414 166,083,162 

การปรับปรุงค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (871) 1,183,271 (871) 1,183,271 

สุทธิ 358,662,252 216,036,025 224,915,543 167,266,433 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้มีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา 6,357,070 7,540,340 

บวก รับโอนจากอุปกรณ์ 434,783 385,555 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,554,003 1,407,306 

หัก กลบัรายการจากการขาย (1,987,915) (2,976,131)

ยอดคงเหลือ 6,357,941 6,357,070 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

เงินทดรองจ่าย 22,576,441           4,973,871           22,576,441          4,973,871            

เงินจ่ายล่วงหนา้ 14,781,549           12,630,876        3,618,333            595,100               

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,176,883             4,950,733           7,151,323            4,125,046            

ภาษีมูลค่าเพิ่มยงัไม่ถึงกาํหนด 4,115,346             932,116              1,309,752            132,519               

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเครดิต 602,664                642,700              -                       -                       

รวม             50,252,883          24,130,296            34,655,849 9,826,536            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

เงินฝากธนาคาร 2563 2562 2563 2562 หมายเหตุ หลกัประกนั

ออมทรัพย์ 25,981,398 21,492,300 22,306,398 17,817,300 20

ประจาํ 26,464,350 14,905,768 -             -             20

รวม 52,445,748 36,398,068 22,306,398 17,817,300

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนั

การเงิน

 

14. ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานเกิดจากการถูกลูกคา้หักเงินประกนัผลงานไวใ้นอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่างานบริการท่ีบริษทั

เรียกเก็บสําหรับโครงการซ่ึงอยู่ระหว่างการติดตั้ง ทั้งน้ี บริษทัจะได้รับเงินประกันผลงานคืนเม่ืองานแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาและเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีกาํหนดในสัญญา 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ บาท

บริษทัยอ่ย 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั 20,000,000   20,000,000   100 100 19,999,800   19,999,800   11,999,880   25,699,743   

สดัส่วนการถือหุน้ เงินปันผลรับทุนชาํระแลว้ ราคาทุน
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16. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

รายการเปล่ียนแปลงของค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

งบการเงินรวมและ

หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

ราคาทุน 7,885,800 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,051,440)

สุทธิ 6,834,360 

โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 18 (6,834,360)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง -     

 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารสํานกังานกบับริษทั อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั กาํหนดระยะเวลา 30 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2588 บริษทัจ่ายชาํระค่าเช่าล่วงหน้า จาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท และจด

ทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดิน (ดูหมายเหตุ 5) 

บริษทัแยกองค์ประกอบสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารตามสัดส่วนมูลค่ายุติธรรม ตามราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

บาท

ประเภทสญัญา ราคาทุน ค่าใชจ่้าย รวม

สิทธิการเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าดาํเนินงาน 7,800,000 85,800 7,885,800 

อาคาร สญัญาเช่าการเงิน 52,200,000 574,200 52,774,200 

รวม 60,000,000 660,000 60,660,000 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบั 2 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีนาํมาใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรม 
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 28,737,000          114,004,068       344,288,454       1,974,408                15,946,948         32,586,261         1,959,611           539,496,750         

ซ้ือ / โอนเขา้ -                      66,807                27,606,766         3,141,576                4,304,639           11,269,000         -                      46,388,788           

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (30,290,278)       (25,870)                   (55,520)               (2,468,000)         (1,959,611)         (34,799,279)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,737,000          114,070,875       341,604,942       5,090,114                20,196,067         41,387,261         -                      551,086,259         

โอนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (52,774,200)       -                      -                           -                      -                      -                      (52,774,200)         

ซ้ือ / โอนเขา้ -                      -                      9,168,851           4,026,300                5,885,250           7,297,476           -                      26,377,877           

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (43,426,188)       -                           (442,418)            (3,411,215)         -                      (47,279,821)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,737,000          61,296,675         307,347,605       9,116,414                25,638,899         45,273,522         -                      477,410,115         

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 90,502                 34,736,079         211,470,370       513,211                   11,636,393         24,014,580         -                      282,461,135         

ค่าเส่ือมราคา 30,700                 4,943,832           39,618,266         546,363                   2,343,916           2,295,127           -                      49,778,204           

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (27,208,772)       (12,904)                   (19,781)               (2,467,998)         -                      (29,709,455)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 121,202               39,679,911         223,879,864       1,046,670                13,960,528         23,841,709         -                      302,529,884         

โอนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (7,034,903)         -                      -                           -                      -                      -                      (7,034,903)           

ค่าเส่ือมราคา 30,700                 3,188,871           36,617,863         1,064,511                3,613,365           3,644,685           -                      48,159,995           

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (40,762,572)       -                           (428,330)            (3,411,214)         -                      (44,602,116)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 151,902               35,833,879         219,735,155       2,111,181                17,145,563         24,075,180         -                      299,052,860         

บาท

งบการเงินรวม
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ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                      -                      2,505,955           -                           -                      -                      -                      2,505,955             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,176,060           -                           -                      -                      -                      1,176,060             

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (385,555)            -                           -                      -                      -                      (385,555)              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      -                      3,296,460           -                           -                      -                      -                      3,296,460             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,058,446           -                           -                      -                      -                      1,058,446             

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (434,784)            -                           -                      -                      -                      (434,784)              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      -                      3,920,122           -                           -                      -                      -                      3,920,122             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,615,798          28,651,668         57,145,706         2,223,922                6,235,539           3,732,219           -                      126,604,852         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,585,098          25,462,796         59,962,499         2,339,362                8,493,336           3,201,940           -                      128,045,031         

ภายใตส้ญัญาเช่า

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      45,739,296         57,282,912         1,819,522                -                      13,813,333         -                      118,655,063         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      -                      23,729,829         4,665,871                -                      17,996,402         -                      46,392,102           

รวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 28,615,798          74,390,964         114,428,618       4,043,444                6,235,539           17,545,552         -                      245,259,915         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 28,585,098          25,462,796         83,692,328         7,005,233                8,493,336           21,198,342         -                      174,437,133         

บาท

งบการเงินรวม
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ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 28,737,000          114,004,068       344,288,454       1,974,408                12,275,829         19,126,783         1,959,611           522,366,153       

ซ้ือ / โอนเขา้ -                      66,807                27,606,765         3,141,576                4,189,477           7,839,000           -                      42,843,625         

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (30,290,277)       (25,870)                   (36,000)               (52,000)               (1,959,611)         (32,363,758)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,737,000          114,070,875       341,604,942       5,090,114                16,429,306         26,913,783         -                      532,846,020       

โอนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (52,774,200)       -                      -                           -                      -                      -                      (52,774,200)       

ซ้ือ / โอนเขา้ -                      -                      9,168,850           4,026,300                5,208,905           4,347,476           -                      22,751,531         

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (43,426,188)       -                           (442,418)            (3,411,215)         -                      (47,279,821)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,737,000          61,296,675         307,347,604       9,116,414                21,195,793         27,850,044         -                      455,543,530       

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 90,502                 34,736,079         211,470,370       513,211                   8,476,983           13,948,693         -                      269,235,838       

ค่าเส่ือมราคา 30,700                 4,943,832           39,618,266         546,362                   2,130,730           1,514,596           -                      48,784,486         

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (27,208,772)       (12,904)                   (2,071)                 (51,999)               -                      (27,275,746)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 121,202               39,679,911         223,879,864       1,046,669                10,605,642         15,411,290         -                      290,744,578       

โอนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (7,034,904)         -                      -                           -                      -                      -                      (7,034,904)         

ค่าเส่ือมราคา 30,700                 3,188,871           36,617,863         1,064,512                3,318,188           2,516,892           -                      46,737,026         

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (40,762,573)       -                           (428,330)            (3,411,214)         -                      (44,602,117)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 151,902               35,833,878         219,735,154       2,111,181                13,495,500         14,516,968         -                      285,844,583       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                      -                      2,505,955           -                           -                      -                      -                      2,505,955           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,176,060           -                           -                      -                      -                      1,176,060           

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (385,555)            -                           -                      -                      -                      (385,555)            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      -                      3,296,460           -                           -                      -                      -                      3,296,460           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,058,446           -                           -                      -                      -                      1,058,446           

จาํหน่าย / โอนออก -                      -                      (434,784)            -                           -                      -                      -                      (434,784)            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      -                      3,920,122           -                           -                      -                      -                      3,920,122           

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,615,798          28,651,668         57,145,706         2,223,923                5,823,664           2,425,360           -                      124,886,119       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,585,098          25,462,797         59,962,499         2,339,362                7,700,293           1,693,130           -                      125,743,179       

ภายใตส้ญัญาเช่า

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      45,739,296         57,282,912         1,819,522                -                      9,077,133           -                      113,918,863       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      -                      23,729,829         4,665,871                -                      11,639,946         -                      40,035,646         

รวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 28,615,798          74,390,964         114,428,618       4,043,445                5,823,664           11,502,493         -                      238,804,982       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 28,585,098          25,462,797         83,692,328         7,005,233                7,700,293           13,333,076         -                      165,778,825       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

 73 

 

บาท

2563 2562 2563 2562

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม

ตดัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้าน 141,028,851      142,194,899      133,541,311      142,194,899      

โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารสาํหรับใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย

มูลค่าสุทธิทางบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,195,641          2,708,917          2,195,641          2,708,917          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งรับรู้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มีดงัน้ี 

บาท

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,739,296        57,282,912          1,819,522          13,813,333        118,655,063      

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี (45,739,296)      -                       -                    -                    (45,739,296)       

เพ่ิมข้ึน -                    -                       3,264,800          7,190,000          10,454,800        

หัก ค่าตดัจาํหน่าย -                    (9,998,516)           (418,451)           (2,486,911)        (12,903,878)       

หัก รับโอนกรรมสิทธ์ิจากการใชสิ้ทธิซ้ือ/

   จ่ายชาํระค่างวดครบ -                    (23,554,567)         -                    (520,020)           (24,074,587)       

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                    23,729,829          4,665,871          17,996,402        46,392,102        

งบการเงินรวม

 



 

 

 74 

บาท

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,739,296        57,282,912           1,819,522          9,077,133          113,918,863      

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี (45,739,296)      -                       -                    -                    (45,739,296)       

เพ่ิมข้ึน -                    -                       3,264,800          4,240,000          7,504,800          

หัก ค่าตดัจาํหน่าย -                    (9,998,516)           (418,451)           (1,677,187)        (12,094,154)       

หัก รับโอนกรรมสิทธ์ิจากการใชสิ้ทธิซ้ือ/

   จ่ายชาํระค่างวดครบ -                    (23,554,567)         -                    -                    (23,554,567)       

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                    23,729,829           4,665,871          11,639,946        40,035,646        

งบการเงินเฉพาะกิจาร

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมตาม

สัญญา (ดูหมายเหตุ 20 และ 22) ซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ติดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิทางบญัชีสรุปได้

ดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 28,585,098                 28,615,798                 

อาคาร 24,627,003                 73,383,905                 

รวม 53,212,101                 101,999,703               

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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18. สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 

บาท

หมายเหตุ ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -     -     -     -     

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 467,606 2,382,113 7,656,001 10,505,720 

โอนเขา้จากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 17 -     45,739,296 -     45,739,296 

โอนเขา้จากค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 4, 16 -     6,834,360 -     6,834,360 

เพ่ิมข้ึน -     -     1,000,147 1,000,147 

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า -     146,367 -     146,367 

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (200,403) (2,936,003) (3,565,884) (6,702,290)

หัก ผลต่างจากการลดค่าเช่า -     (242,250) -     (242,250)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 267,203 51,923,883 5,090,264 57,281,350 

งบการเงินรวม

 

 

บาท

หมายเหตุ ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -     -     -     -     

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 467,606 1,943,315 6,513,476 8,924,397 

โอนเขา้จากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 17 -     45,739,296 -     45,739,296 

โอนเขา้จากค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 4, 16 -     6,834,360 -     6,834,360 

เพ่ิมข้ึน -     -     1,000,147 1,000,147 

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า -     307,765 -     307,765 

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (200,403) (2,783,197) (3,311,990) (6,295,590)

หัก ผลต่างจากการลดค่าเช่า -     (242,250) -     (242,250)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 267,203 51,799,289 4,201,633 56,268,125 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ภาระหลกัประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัททาํสัญญามอบสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 20) 
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ปี 2563 กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะ และจ่ายค่าเช่าคงท่ี โดยเง่ือนไขการจ่ายชาํระเป็นเง่ือนไขปกติ

ทัว่ไป 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

การจ่ายชาํระคงท่ี 30,799,832 29,323,680 

 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 38,807,650 48,331,522 33,929,904 45,698,787 

หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,986,127) (2,674,688) (1,579,184) (2,448,126)

สุทธิ 36,821,523 45,656,834 32,350,720 43,250,661 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (21,910,408) (22,812,381) (20,593,167) (22,106,192)

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าระยะยาว 14,911,115 22,844,453 11,757,553 21,144,469 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าเพื่อเช่าท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน 
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รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,656,834                43,250,661                

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 10,773,484                9,180,308                  

ทาํสญัญาเช่า 9,056,798                  7,113,481                  

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 144,454                     307,765                     

ดอกเบ้ียตดัจาํหน่าย 2,238,282                  2,070,682                  

จ่ายชาํระหน้ี (30,799,832) (29,323,680)

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (248,497) (248,497)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 36,821,523                32,350,720                

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระหน้ี มีดงัน้ี 

บาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย

ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่า

1 11,786,145 789,806 12,575,951 8,189,670 722,784 8,912,454 

2 - 5 11,635,735 653,539 12,289,274 12,095,240 693,393 12,788,633 

รวม 23,421,880 1,443,345 24,865,225 20,284,910 1,416,177 21,701,087 

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 10,124,263 416,063 10,540,326 14,622,711 926,864 15,549,575 

2 - 5 3,275,380 126,719 3,402,099 10,749,213 331,647 11,080,860 

รวม 13,399,643 542,782 13,942,425 25,371,924 1,258,511 26,630,435 

รวม

1 21,910,408 1,205,869 23,116,277 22,812,381 1,649,648 24,462,029 

2 - 5 14,911,115 780,258 15,691,373 22,844,453 1,025,040 23,869,493 

รวม 36,821,523 1,986,127 38,807,650 45,656,834 2,674,688 48,331,522 

งบการเงินรวม

2563 2562
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บาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย

ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่า

1 10,468,904 638,523 11,107,427 7,483,481 647,303 8,130,784 

2 - 5 8,482,172 397,880 8,880,052 10,395,256 542,312 10,937,568 

รวม 18,951,076 1,036,403 19,987,479 17,878,737 1,189,615 19,068,352 

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 10,124,263 416,063 10,540,326 14,622,711 926,864 15,549,575 

2 - 5 3,275,381 126,718 3,402,099 10,749,213 331,647 11,080,860 

รวม 13,399,644 542,781 13,942,425 25,371,924 1,258,511 26,630,435 

รวม

1 20,593,167 1,054,586 21,647,753 22,106,192 1,574,167 23,680,359 

2 - 5 11,757,553 524,598 12,282,151 21,144,469 873,959 22,018,428 

รวม 32,350,720 1,579,184 33,929,904 43,250,661 2,448,126 45,698,787 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าเพื่อซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ล้านบาท

2563 2562 2563 2562

ค่างวดเดือนละ 2.22                 2.97                 2.10                 2.90                 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

แสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 21.91               22.81               20.59               22.11               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

จาํนวนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง -                                  1,238,400                 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 714,430                          548,167                    

ดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,238,282                       2,070,682                 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 679,765 679,765 

 



 

 

 79 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้น สําหรับสินทรัพย์

อา้งอิงมูลค่าตํ่า และสัญญาบริการบอกเลิกไม่ไดน้อกเหนือจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า ดงัน้ี 

บาท

กาํหนดจ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 205,526 205,526 
 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

โปรแกรม ค่าพฒันา โปรแกรม ค่าพฒันา

คอมพิวแตอร์ ระบบงาน รวม คอมพิวแตอร์ ระบบงาน รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 14,631,063        1,435,750          16,066,813        13,819,365        1,435,750          15,255,115        

ซ้ือ/โอนเขา้ 2,903,642          -                     2,903,642          2,903,642          -                     2,903,642          

จาํหน่าย/โอนออก -                     -                     -                     -                     -                     -                     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 17,534,705        1,435,750          18,970,455        16,723,007        1,435,750          18,158,757        

ซ้ือ/โอนเขา้ 256,400             -                     256,400             256,400             -                     256,400             

จาํหน่าย/โอนออก (1,612,473)         -                     1,612,473-          (1,612,473)         -                     1,612,473-          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,178,632        1,435,750          17,614,382        15,366,934        1,435,750          16,802,684        

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 6,960,143          -                     6,960,143          6,503,998          -                     6,503,998          

ค่าตดัจาํหน่าย 1,523,235          72,055               1,595,290          1,397,429          72,055               1,469,484          

จาํหน่าย/โอนออก -                     -                     -                     -                     -                     -                     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,483,378          72,055               8,555,433          7,901,427          72,055               7,973,482          

ค่าตดัจาํหน่าย 1,677,119          154,082             1,831,201          1,642,612          154,082             1,796,694          

จาํหน่าย/โอนออก (1,612,473)         -                     1,612,473-          (1,612,473)         -                     1,612,473-          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 8,548,024          226,137             8,774,161          7,931,566          226,137             8,157,703          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,415,633          1,363,695          7,779,328          6,185,886          1,363,695          7,549,581          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,476,781          1,209,613          6,686,394          5,281,541          1,209,613          6,491,154          

ภายใตส้ญัญาเช่า

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,635,694          -                     2,635,694          2,635,694          -                     2,635,694          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,153,827          -                     2,153,827          2,153,827          -                     2,153,827          

รวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 9,051,327          1,363,695          10,415,022        8,821,580          1,363,695          10,185,275        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 7,630,608          1,209,613          8,840,221          7,435,368          1,209,613          8,644,981          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มีดงัน้ี 

บาท

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,635,694                       

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (481,867)                        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,153,827                       

 

20. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 39,257,614           7,504,855             33,847,616           -                        

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 86,202,542           36,900,000           -                        -                        

ทรัสตรี์ซีท 32,365,614           29,804,371           27,057,949           12,244,447           

เงินกูย้มืระยะสั้น 100,116,339         85,013,769           100,116,339         85,013,769           

รวม 257,942,109         159,222,995         161,021,904         97,258,216           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแสดงตามประเภทสกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

บาท 256,494,448 148,388,078 159,574,243 93,805,814 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,447,661 9,316,440 1,447,661 1,933,924 

ยโูร 1,518,477 -     1,518,478 

รวม 257,942,109 159,222,995 161,021,904 97,258,216 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ร้อยละ ล้านบาท

อา้งอิง

ประเภทสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ีย 2563 2562 2563 2562

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 71.00            71.00            60.00            60.00            

สินเช่ือเพ่ือนาํเขา้/ตัว๋สญัญาใชเ้งิน/ MLR 290.00          272.00          416.66          281.83          

หนงัสือคํ้าประกนั

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 33.34            33.34            4.00              4.00              

บริษทัยอ่ยบริษทั

หลักประกัน 

1. บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหนา้ (ดูหมายเหตุ 5 และ17) 

2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหนา้ (ดูหมายเหตุ 5) 

3. ผูถื้อหุ้นบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภาย

หนา้ (ดูหมายเหตุ 5) 

4. บริษทัทาํสัญญามอบสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร (ดูหมายเหตุ 16, 18) 

5. บริษทัยอ่ยจาํนาํเงินฝากธนาคาร  (ดูหมายเหตุ 13) 

6. ผูถื้อหุน้จาํนาํเงินฝากธนาคาร  (ดูหมายเหตุ 5) 

7. บริษทัคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยบางส่วน (ดูหมายเหตุ 5) 

8. บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั  กรรมการบริษทั กรรมการบริษทัย่อย และกรรมการบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัร่วมคํ้าประกนั (ดูหมายเหตุ 5) 

9. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ย (บสย.) คํ้าประกนัวงเงินบางส่วน 

10. บริษทัยอ่ยโอนสิทธิการรับเงินค่างานตามสัญญาบางโครงการ (ดูหมายเหตุ 8) 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

เจา้หน้ีการคา้ 75,858,309 121,896,163 33,161,469 106,864,170 

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  15,808,451 11,591,582 11,566,017 7,664,125 

รวม 91,666,760 133,487,745 44,727,485 114,528,295 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงตามประเภทสกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

บาท 85,284,098 129,850,837 43,691,426 110,891,387 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6,382,662 3,636,908 1,036,059 3,636,908 

รวม 91,666,760 133,487,745 44,727,485 114,528,295 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

22. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -     5,480,000 

หัก หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -     (5,480,000)

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     -     

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ

ระยะเวลา อา้งอิง

สถาบนัการเงิน 2563 2562 2563 2562 จ่ายชาํระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย

ธนาคารพาณิชย์ -        50          -        5.48       60 งวด MLR เงินตน้เดือนละ 840,000 บาท

พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน

วงเงิน มูลหน้ี

การจ่ายชาํระหน้ี

 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา 5,480,000 26,310,802 

เพิ่มข้ึน -     -     

ลดลง (5,480,000) (20,830,802)

ยอดคงเหลือ -     5,480,000 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หลักประกัน 

1) บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหนา้ (ดูหมายเหตุ 17) 

2) บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทั  กรรมการบริษทั และกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมคํ้า 

  ประกนั (ดูหมายเหตุ 5) 

3) บริษทัโอนสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อลูกคา้บางรายตามสัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ดูหมายเหตุ 8) 
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23. ประมาณการหนีสิ้น 

รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับประกนั คดีความ การรับประกนั

ผลงาน ฟ้องร้อง รวม ผลงาน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,334,568               234,051                  2,568,619               79,800                              

เพ่ิมข้ึน 1,202,927               804                         1,203,731               -                                    

รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (152,016)                (234,855)                (386,871)                -                                    

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (749,722)                -                         (749,722)                (3,200)                               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,635,757               -                         2,635,757               76,600                              

เพ่ิมข้ึน 1,841,112               -                         1,841,112               727,936                            

รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (140,464)                -                         (140,464)                -                                    

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (321,704)                -                         (321,704)                (76,600)                             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,014,701               -                         4,014,701               727,936                            

งบการเงินรวม

 

ประมาณการรับประกันผลงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินสําหรับการรับประกันผลงานตามสัญญาโครงการและคุณภาพสินคา้ กาํหนด

ระยะเวลา 1 - 2 ปี  เพื่อซ่อมแซมหรือเปล่ียนแทนตามเง่ือนไขการรับประกัน บริษัทประมาณการจากข้อมูล

ประสบการณ์การซ่อมแซมในอดีตจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

24. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 4,084,497        3,279,761        3,198,263        2,625,850        

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,084,497        3,279,761        3,198,263        2,625,850        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,279,761      2,291,541      2,625,850      1,901,825      

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 669,759         540,342         474,144         396,873         

    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 134,977         104,504         98,269           80,359           

    ตน้ทุนบริการในอดีต -                343,374         -                246,793         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,084,497      3,279,761      3,198,263      2,625,850      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่

พนกังานท่ีเกษียณอายุและทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราเงินเดือน

เดือนสุดทา้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมน้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้ง

ซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย  

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นผลให้บริษทัมี

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึ้น  

กลุ่มบริษทับนัทึกรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในกาํไรหรือ

ขาดทุนปี 2562 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 (แสดงดว้ย

ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) มีดงัน้ี  
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ร้อยละ

2563 2562 2563 2562

 

อตัราคิดลด 3.53 3.53 3.53 3.53

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00

อตัราการลาออก 11-58 11-58 17-58 17-58

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ 105 ของตาราง

มรณะปี 2560

105 ของตาราง

มรณะปี 2560

105 ของตาราง

มรณะปี 2560

105 ของตาราง

มรณะปี 2560

อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรา

มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา

มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา

มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา

มรณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

อตัราคิดลดเป็นอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

อตัราการขึ้นเงินเดือนขึ้นอยูก่บันโยบายของฝ่ายบริหาร 

อตัราการหมุนเวียนพนกังานขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

อตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (138,003) 149,000 (112,864) 122,050 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 155,964 (145,945) 127,190 (118,796)

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 5) (158,470) 171,575 (128,851) 139,846 

งบการเงินรวม

2563 2562
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บาท

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (81,475) 87,497 (67,636) 72,612 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 93,101 (87,667) 76,809 (72,307)

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 5) (95,298) 102,839 (78,152) 84,387 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนขายและบริการ 312,231 419,154 312,231 419,153 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,129 25,439 22,129 25,439 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 335,399 439,123 139,784 199,074 

ตน้ทุนทางการเงิน 134,977 104,504 98,269 80,359 

รวม 804,736 988,220 572,413 724,025 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

มูลค่าหุน้

ท่ีตราไว้ จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 

เพ่ิมทุน 0.50 120,000,000 60,000,000 -     -     

ลดทุน 0.50 (80,000,000) (40,000,000) -     -     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 0.50 440,000,000 220,000,000 400,000,000 200,000,000 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

หุน้สามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 320,000,000 160,000,000 320,000,000 160,000,000 

เพ่ิมทุน 0.50 40,000,000 20,000,000 -     -     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 0.50 360,000,000 180,000,000 320,000,000 160,000,000 

2563 2562

 

ผูถื้อหุ้นสามญัได้รับสิทธิรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง

เสียงสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 มีมติอนุมติัให้ 

25.1 ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 160 ลา้นบาท โดยลดหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้

เรียกชาํระค่าหุน้ จาํนวน 80 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท  

บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 

25.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 160 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั จาํนวน 

120 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 
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25.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 40 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อ

หุน้เดิมตามสัดส่วน 

 บริษทัรับชาํระเงินเพิ่มทุน และดาํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

25.4 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 80 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป

คร้ังแรก (IPO) ดงัต่อไปน้ี 

25.4.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูมี้อุปการคุณ พนักงานบริษทั กรรมการและผูบ้ริหาร ไม่เกินร้อยละ 

25 ของหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรก แบ่งเป็น 

• จดัสรรให้กบัผูมี้อุปการคุณของบริษทัสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนคร้ัง

แรก 

• จดัสรรให้กบัพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงมิใช่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ของบริษทัสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรก 

• จัดสรรให้กับกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีเสนอขายต่อ

ประชาชนคร้ังแรก 

25.4.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

25.5 อนุมติันาํหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

25.6 มอบหมายบุคคลลงลายมือช่ือกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ี

ชวนของบริษทั 

25.7 แต่งตั้งบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

25.8 แต่งตั้งผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
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26. เงินปันผล 

บาท

วนัท่ี วนัท่ีจ่าย เงินปันผล เงินปันผล

เงินปันผล อนุมติัโดย อนุมติั เงินปันผล ต่อหุน้ จ่าย

บริษทั

ปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 15 พฤษภาคม 2563 12 มิถุนายน 2563 0.125 40,000,000 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 16 กนัยายน 2563 23 กนัยายน 2563 0.07 22,400,000 

รวม 62,400,000 

บริษทัย่อย

ปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  15 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 38.50 7,700,000 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 27 สิงหาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 45 9,000,000 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 24 ธนัวาคม 2562 23 มกราคม 2563 45 9,000,000 

รวม 25,700,000 

ปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 23  มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 60 12,000,000 

 

27. สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารอง

ตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ

เป็นสมาชิกของกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงิน

สะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อย

ละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม

ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต ปัจจุบนั กองทุนสํารองเล้ียง

ชีพบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั  และจ่ายให้พนักงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน

ของบริษทั ในปี 2563 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน จาํนวนเงิน 1.85 ลา้นบาท (ปี 2562: 3.40 ลา้นบาท) 
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29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

บาท

2563 2562 2563 2562

เงินเดือนและค่าแรง 145,804,810        135,203,203        123,411,345        114,205,662        

โครงการผลประโยชน์กาํหนดไว้ 669,759               883,716               474,144               643,666               

โครงการสมทบเงินกาํหนดไว้ 1,848,641            3,401,585            1,533,023            2,921,482            

อ่ืนๆ 9,570,441            10,262,187          8,662,658            9,534,970            

รวม 157,893,651        149,750,691        134,081,170        127,305,780        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและงานระหวา่งทาํ 62,944,382       (68,848,485)      75,622,402       (69,625,762)      

ซ้ือสินคา้/ รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่า 301,360,918     282,181,432     154,937,090     234,966,392     

ค่าจา้งผูรั้บเหมา 178,246,816     220,865,728     81,725,877       65,938,888       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและหน้ีสูญและ

หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (961,496)           2,489,794         (961,496)           2,489,794         

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 5,777,656         8,410,198         5,196,019         8,071,495         

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 157,893,651     149,750,691     134,081,170     127,305,780     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 56,693,486       51,564,298       54,829,308       50,444,775       

ค่าเช่าและบริการ 5,033,184         10,102,319       4,406,241         9,276,067         

ค่าเดินทาง 7,960,047         8,003,552         5,971,068         5,946,434         

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 1,554,003         1,407,306         1,554,003         1,407,306         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,058,445         1,176,060         1,058,445         1,176,060         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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31. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณขึ้นในอตัราท่ีกาํหนด

โดยกรมสรรพากรจากกาํไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริษทั

บนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจาํนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงนิได้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจุบนั (26,651,603) (13,355,683) (14,743,525) (3,103,050)

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (660,368) 334,856 (755,502) 281,282 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (27,311,971) (13,020,827) (15,499,027) (2,821,768)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี บาท อตัราภาษี บาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 141,515,905 69,294,118 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (28,303,181) 20 (13,858,824)

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (2,189,549) (2,140,424)

รายไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 2,515,623 5,578,086 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน 3,737,768 2,205,428 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (2,412,264) (5,139,949)

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 19 (26,651,603) 19 (13,355,683)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (660,368) 334,856 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (27,311,971) 19 (13,020,827)

2563 2562

งบการเงินรวม
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ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี บาท อตัราภาษี บาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 95,100,381 44,469,008 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (19,020,076) 20 (8,893,802)

รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี (1,494,502) (1,768,872)

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 2,515,623 5,354,197 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน 3,255,430 2,205,427 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 16 (14,743,525) 7 (3,103,050)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (755,502) 281,282 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (15,499,027) 6 (2,821,768)

2563 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,081,085         4,919,343         3,246,485         4,243,112         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,499,289)       (1,749,088)       (1,274,721)       (1,567,028)       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 2,581,796         3,170,255         1,971,764         2,676,084         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

บาท

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ผลกระทบจากการ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม   กาํไรหรือ 31 ธนัวาคม เปล่ียนแปลง กาํไรหรือ 31 ธนัวาคม

2562 ขาดทุน 2562 นโยบายบญัชี ขาดทุน 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/ 

     หน้ีสงสยัจะสูญ 1,279,804        420,542           1,700,346 -                  (1,414,712)       285,634

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 1,508,068        (236,654)          1,271,414 -                  174                  1,271,588

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 501,191           158,101           659,292 -                  124,732           784,024

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 513,724           13,428             527,152 -                  275,788           802,940

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 56,915             (23,298)            33,617 20,727             (54,344)            -                  

กาํไรจากการขายแลว้เช่ากลบัรอรับรู้ 201,115           (129,545)          71,570 -                  (71,570)            -                  

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 458,308           197,644           655,952 -                  160,947           816,899

ประมาณการตน้ทุนทาํต่อ -                  -                  -                  -                  120,000           120,000

รวม 4,519,125        400,218           4,919,343 20,727             (858,985)          4,081,085

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (102,338)          10,879             (91,459)            -                  91,459             -                  

อุปกรณ์ (192,024)          9,965               (182,059)          -                  16,004             (166,055)          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,389,363)       (86,207)            (1,475,570)       51,182             91,154             (1,333,234)       

รวม (1,683,725)       (65,363)            (1,749,088)       51,182             198,617           (1,499,289)       

งบการเงินรวม

 

บาท

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ผลกระทบจากการ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม   กาํไรหรือ 31 ธนัวาคม เปล่ียนแปลง กาํไรหรือ 31 ธนัวาคม

2562 ขาดทุน 2562 นโยบายบญัชี ขาดทุน 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/ 

     หน้ีสงสยัจะสูญ 1,279,804        420,541           1,700,345 -                  (1,414,712)       285,633

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 1,508,068        (236,654)          1,271,414 -                  174                  1,271,588

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 501,191           158,101           659,292 -                  124,732           784,024

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 15,960             (640)                 15,320 -                  130,267           145,587

กาํไรจากการขายแลว้เช่ากลบัรอรับรู้ 201,115           (129,544)          71,571 -                  (71,571)            -                  

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 380,365           144,805           525,170 -                  114,483           639,653           

ประมาณการตน้ทุนทาํต่อ -                  -                  -                  -                  120,000           120,000           

รวม 3,886,503 356,609 4,243,112 -                  (996,627)          3,246,485

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (102,338)          10,879             (91,459)            -                  91,459             -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,389,363)       (86,206)            (1,475,569)       51,182             149,666           (1,274,721)       

รวม (1,491,701)       (75,327)            (1,567,028)       51,182             241,125           (1,274,721)       

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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32. กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีส่วนของผูถื้อหุ้น

สามญัของกลุ่มบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

กาํไรสาํหรับปี 114,203,467    56,272,888      79,601,354      41,647,240      

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 320,000,000    320,000,000    320,000,000    320,000,000    

ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 10,163,934      -                  10,163,934      -                  

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 330,163,934    320,000,000    330,163,934    320,000,000    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.35                0.18                0.24                0.13                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัสาํหรับผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานเพื่อใชใ้นการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดย

พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานตามส่วนงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร

หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน คือ คณะกรรมการบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ส่วนงานใหเ้ช่า จาํหน่าย และใหบ้ริการดา้นเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินคา้เทคโนโลย ี

2) ส่วนงานจาํหน่าย และใหบ้ริการระบบบริหารจดัการเอกสาร 

3) ส่วนงานรับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลยสีาํหรับงานโครงการ 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวม 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

พนับาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 126,444 104,400 76,989 40,156 -     -     203,433 144,556 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 172,469 194,800 308,100 192,802 302,289 240,864 782,858 628,466 

รวม 298,913 299,200 385,089 232,958 302,289 240,864 986,291 773,022 

ผลการดาํเนินงาน

กาํไรขั้นต้น 53,795 62,667 128,138 60,739 73,803 59,471 255,736 182,877 

รายไดอ่ื้น  1,888 2,037 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (25,698) (28,767)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (78,451) (74,125)

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 153,475 82,022 

ตน้ทุนทางการเงิน (11,959) (12,728)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 141,516 69,294 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27,312) (13,021)

กาํไรสําหรับปี 114,204 56,273 

 ใหเ้ช่า จาํหน่าย และใหบ้ริการดา้น

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และ

สินคา้เทคโนโลยี

 จาํหน่าย และใหบ้ริการระบบบริหาร

จดัการเอกสาร

 รับเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยี

สาํหรับงานโครงการ รวม
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญัตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,136 60,845 71,030 7,918 62,022 56,736 182,188 125,499 

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -     -     113,194 -     65,946 66,519 179,140 66,519 

สินคา้คงเหลือ 30,693 28,151 85 -     12,678 78,232 43,456 106,383 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 154,023 235,542 11,756 3,263 8,658 6,455 174,437 245,260 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,292 4,119 5,353 6,066 195 230 8,840 10,415 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21,585 18,377 41,047 96,254 29,035 18,857 91,667 133,488 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27,515 40,103 4,172 3,148 5,135 2,406 36,822 45,657 

 ใหเ้ช่า จาํหน่าย และใหบ้ริการดา้น

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และ

สินคา้เทคโนโลยี

 รับเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยี

สาํหรับงานโครงการ รวม

 จาํหน่าย และใหบ้ริการระบบ

บริหารจดัการเอกสาร

 

 

ส่วนงานให้เช่า จาํหน่าย และให้บริการดา้นเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินคา้เทคโนโลยี และส่วนงานจาํหน่าย และให้บริการระบบบริหารจดัการเอกสารมีการใชสิ้นทรัพย์

ร่วมกนั 
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ลูกค้ารายใหญ่ 

ราย ล้านบาท

2563 2562 2563 2562

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

ส่วนงานใหเ้ช่า จาํหน่ายและใหบ้ริการดา้นเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินคา้เทคโนโลยี 1                 -              30                  -                

ส่วนงานจาํหน่าย และใหบ้ริการระบบบริหารจดัการเอกสาร 1                 1                 299                99                  

ส่วนงานรับเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยสีาํหรับงานโครงการ 2                 1                 220                109                

รายได้ลูกคา้รายใหญ่

ส่วนงานภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยลูกคา้มีท่ีตั้งอยูภ่ายในราชอาณาจกัรไทย 
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34. รายได้จากสัญญาทํากับลูกค้า 

การจาํแนกรายได ้

บาท

2563 2562 2563 2562

ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รายไดจ้ากการขาย 126,996,588 109,315,507 115,465,601 108,598,867 

รายไดจ้ากใหบ้ริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 139,518,267 173,693,330 139,802,839 173,896,909 

รายไดจ้ากใหบ้ริการติดตั้งและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ขายหนา้ร้าน 19,218,109 19,163,362 19,218,109 19,163,362 

รายไดจ้ากใหบ้ริการติดตั้งและบาํรุงรักษาอุปกรณ์อ่ืน 13,732,900 1,942,575 15,482,900 1,942,575 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริหารจดัการระบบงาน 76,436,112 35,240,738 76,436,112 35,240,738 

รายไดจ้ากโครงการระบบบริหารจดัการเอกสาร 308,099,975 192,802,227 264,916,333 144,100,355 

รายไดจ้ากรับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลยี 302,289,020 240,864,141 -     -     

รวม 986,290,971 773,021,880 631,321,894 482,942,806 

เงินปันผลรับ -     -     11,999,880 25,699,743 

รายไดอ่ื้น 1,887,585 2,037,078 5,510,642 4,095,040 

รวม 1,887,585 2,037,078 17,510,522 29,794,783 

รวมทั้งหมด 988,178,556 775,058,958 648,832,416 512,737,589 

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 204,162,837 145,493,366 204,794,405 169,870,015 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 784,015,719 629,565,592 444,038,011 342,867,574 

รวม 988,178,556 775,058,958 648,832,416 512,737,589 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ภาระผูกพนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกันในนามบริษัทเก่ียวกับภาระผูกพนัตาม

สัญญา ดงัน้ี 
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บาท

2563 2562 2563 2562

หนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติังาน

ตามสญัญา 143,812,459 106,442,834 32,623,604 32,464,822 

หนงัสือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือโครงการ 19,329,992 17,424,992 19,329,992 17,424,992 

หนงัสือคํ้าประกนัมูลค่างาน 21,927,168 251,351 17,061,863 251,351 

คํ้าประกนัการปฏิบติังานกิจการคา้ร่วม 40,020,000 40,020,000 -     -     

รวม 225,089,619 164,139,177 69,015,459 50,141,165 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญา มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

สกลุเงินบาท 63,725,310 162,047,240 504,250 57,695,000 

ใบส่ังซ้ือสินค้าและวสัดุ

สกลุเงินบาท 27,140,366 26,124,121 -     6,566,768 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค) สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศคงเหลือดงัน้ี 

ล้าน บาท

สกลุเงิน จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียน ครบกาํหนด

บริษทั

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.06                      30.263 - 30.290 11 ม.ค. 64 - 18 มิ.ย. 64

 

ง) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวนเงิน 0.01 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

36. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึง และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสาร

ทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มขึ้น 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน เจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียง

ดา้นการให้สินเช่ือจากการท่ีคู่สัญญาจะไม่ปฏิบติัตามสัญญา กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า

เหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการเขา้ทาํสัญญากับ

คู่สัญญาท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างมีสาระสําคญัจากการท่ี

คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุในสัญญาเคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีสาํหรับตราสารอนุพนัธ์เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3  

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคาร และ เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั กลุ่ม

บริษทัจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บาท

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย

ผนัแปร คงท่ี ผนัแปร คงท่ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 10,203,283     -                  6,750,445       -                  

เงินลงทุนชัว่คราว 2,714,145       -                  -                  -                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  10,193,288     

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (257,942,109)  -                  (161,021,904)  -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  (36,821,523)    -                  (32,350,720)    

สุทธิ (245,024,681)  (36,821,523)    (154,271,459)  (22,157,432)    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย

ผนัแปร คงท่ี ผนัแปร คงท่ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 23,843,096     -                  20,700,955     -                  

เงินลงทุนชัว่คราว 152,708          -                  -                  -                  

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า -                  407,934          -                  407,934          

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (159,222,995)  -                  (97,258,216)    -                  

เงินกูย้ืมระยะยาว (5,480,000)      -                  (5,480,000)      -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  (45,656,834)    -                  (43,250,661)    

สุทธิ (140,707,191)  (45,248,900)    (82,037,261)    (42,842,727)    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ข) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ  

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับความเสียหายทางการเงินอนัสืบเน่ืองมาจาก

คู่สัญญาของกลุ่มบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม อยา่งไรก็ตาม กลุ่ม

บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงโดยการพิจารณากาํหนดวงเงินสินเช่ือให้กับลูกคา้หรือคู่สัญญาแต่ละรายอย่าง

เหมาะสม และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาอย่างสมํ่าเสมอ กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบจากความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือไม่มากนกั 

กลุ่มบริษทักาํหนดนโยบายการคาํนวณการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้โดยใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น ซ่ึงกลุ่มบริษทัจดัทาํและทบทวนโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแลว้อย่างเหมาะสม ฝ่าย

บริหารความเส่ียงจะสอบทานตวัเลขและขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณอยา่งสมํ่าเสมอ 

ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากกลุ่มบริษทัย่อยไม่

สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนเพียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลา

กลุ่มบริษทัจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัเม่ือครบกาํหนด 
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ระยะเวลาวนัครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

บาท

มูลค่าตาม

บญัชี เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 10,203,283 10,203,283 -     -     -     -     10,203,283 

เงินลงทุนชัว่คราว 2,714,145 -     2,714,145 -     -     -     2,714,145 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 182,188,420 -     182,188,420 -     -     -     182,188,420 

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 179,139,544 -     179,139,544 -     -     -     179,139,544 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 257,942,109 -     257,942,109 -     -     -     257,942,109 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 91,666,760 -     91,666,760 -     -     -     91,666,760 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 36,821,523 -     21,910,408 14,911,115 -     -     36,821,523 

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 

บาท

อตัรา

ดอกเบ้ีย เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร -     23,843,096 -     -     -     -     23,843,096 

เงินลงทุนชัว่คราว 1.25% -     152,708 -     -     -     152,708 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     -     125,499,522 -     -     -     125,499,522 

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -     -     66,519,203 -     -     -     66,519,203 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 0.50% - 1.28% -     407,934 -     -     -     407,934 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.25% - 7.13% -     159,222,995 -     -     -     159,222,995 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -     -     133,487,745 -     -     -     133,487,745 

เงินกูย้มืระยะยาว 4.65% - 5.15% -     5,480,000 -     -     -     5,480,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.00% - 6.11% -     22,812,381 22,844,453 -     -     45,656,834 

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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บาท

มูลค่าตาม

บญัชี เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 6,750,445 6,750,445 -     -     -     -     6,750,445 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 140,394,496 -     140,394,496 -     -     -     140,394,496 

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 37,456,912 -     37,456,912 -     -     -     37,456,912 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,193,288 -     10,193,288 -     -     -     10,193,288 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 161,021,904 -     161,021,904 -     -     -     161,021,904 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 44,727,485 -     44,727,485 -     -     -     44,727,485 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 32,350,720 -     20,593,167 11,757,553 -     -     32,350,720 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 

บาท

อตัรา

ดอกเบ้ีย เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร -     20,700,955 -               -              -              -              20,700,955 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     -     78,065,520 -     -     -     78,065,520 

มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -     -     28,210,238 -     -     -     28,210,238 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 0.50% - 1.28% -     407,934 -     -     -     407,934 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.25% - 6.88% -     97,258,216 -     -     -     97,258,216 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -     -     114,528,295 -     -     -     114,528,295 

เงินกูย้มืระยะยาว 4.65% - 5.15% -     5,480,000 -     -     -     5,480,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.00% - 6.11% -     22,106,192 21,144,469 -     -     43,250,661 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

 

ง) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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จ) มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม

ประมาณขึ้นซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลาด

แลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ี

มีสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมประมาณขึ้น  

การแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมไม่รวมมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

37. คดีความฟ้องร้อง 

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2560 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ทุนทรัพย ์

จาํนวนเงิน 0.43 ลา้นบาท และบริษทัฟ้องแยง้โจทก์ยงัครอบครองและใชป้ระโยชน์เคร่ืองถ่ายเอกสารทาํให้มีภาระ

หน้ีคงคา้งตามสัญญาเช่าซ้ือ และค่าบริการต่อบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแยง้  

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 บริษทัอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลชั้นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกเ้ป็นให้โจทกจ์่ายชาํระหน้ี จาํนวนเงิน 0.38 ลา้นบาท พร้อม

ทั้งดอกเบ้ียนบัแต่วนัฟ้องแยง้ และส่งมอบเคร่ืองถ่ายเอกสารตามสัญญาเช่าซ้ือคืนแก่บริษทั  

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 โจทก์ยื่นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2563 ศาลฎีกาพิพากษาแกเ้ป็นให้ยกฟ้องแยง้ และยกคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ส่งมอบ

เคร่ืองถ่ายเอกสารตามสัญญาเช่าซ้ือคืนแก่บริษทั 

38. การจัดประเภทรายการ 

บริษทัจดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการ

ในงบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 
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บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,236,579  (1,236,579) -                      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 24,257,412  (127,116) 24,130,296         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,051,327 1,363,695 10,415,022         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทุนขายและบริการ 510,416,230  (1,100,472) 509,315,758       

รายไดอ่ื้น  3,137,550  (1,100,472) 2,037,078           

บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11,190,231  (1,363,695) 9,826,536           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,821,580 1,363,695 10,185,275         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทุนขายและบริการ 293,374,363  (1,100,471) 292,273,892       

รายไดอ่ื้น  30,895,255  (1,100,472) 29,794,783         

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินยปัน มูลค่าหุ้นละ 0.2222 บาท จาํนวนเงิน 

80 ลา้นบาท 
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