
1 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ    

 บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการให้เช่าคลงัสินคา้ ท่ีอยูบ่ริษทัฯตามท่ี
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะใชป้ระมาณการ
และดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี  

  อตัราร้อยละ  
  ของการถือหุน้ตามท่ี จดัตั้งข้ึน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ปรากฏในรายช่ือผูถื้อหุน้ ในประเทศ 

  2564 2563  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 70.00 70.00 ไทย 
บริษทั ป่า ดอนพทุรา จ ากดั ท าเกษตรกรรม 86.00    - ไทย 

 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม) จ านวน 150,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
หุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 200,000 หุ้น) จากบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (บริษทั
ร่วม) โดยเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินค่าซ้ือหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 16.5 
ลา้นบาทแลว้แก่บริษทัร่วมดงักล่าว บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุนใน บริษทั ป่า ดอนพุทรา 
จ ากดั จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทางออ้มเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัท่ีบริษทัฯไดล้งทุน
เป็นตน้ไป  

 งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี
ไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรม ราคาซ้ือส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
จ านวนประมาณ 4.4 ลา้นบาท รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนรวม 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ บริษทั ป่า ดอนพทุรา จ ากดั ณ วนัท่ีลงทุนเร่ิมแรก มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,307 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  29,283 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 683 
     รวมสินทรัพย ์ 33,273 
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(หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้น  
เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 851 
หน้ีสินอ่ืน ๆ 273 
     รวมหน้ีสิน 17,124 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 16,149 

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ)  75.00 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษัท 12,112 
ขาดทุนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,388 

ราคาท่ีตกลงซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย   16,500 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564  บริษทัฯไดท้ าสัญญาซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ป่า ดอนพทุรา จ ากดั 
เพิ่มเติมอีกจ านวน 22,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 11 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 200,000 หุน้) 
จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2.2 ลา้นบาท 

รายการซ้ือเงินลงทุนส่วนเพิ่มในบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี                  
(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 
ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,200 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (1,776) 

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 424 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัฯ 
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จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของการร่วมคา้ซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ี
แลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ตามวิธี
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน              
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัได้มีการถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึง
ท าให้กิจการไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งน้ี      
ขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวให้ใชก้บักรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 
และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท าใหส่ิ้งตอบแทน
ส าหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกว่าส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าก่อนการ
เปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบ
ก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดอ่ืนของสญัญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าทั้งหมดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข
ขา้งตน้ และไดรั้บรู้ผลกระทบจากการปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวน 4.54 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 4.54 ล้านบาท) ซ่ึงเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจากการยินยอมลดค่าเช่า ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อก าไร
สะสมตน้งวด 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ        
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน   

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ             
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4.  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิในการคืนสินคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคา้เป็น
ประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหกัดว้ย
ตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน 
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รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน
ภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) และราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ตน้ทุนจริงภายใตว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า สินคา้ระหว่าง
ผลิตแสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าว
หมายถึง ตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าแรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิตดว้ย 

  วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆ แสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.4  เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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4.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.6 ท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจดัใหมี้
การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้ งน้ี                   
กลุ่มบริษทัจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

 กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- กลุ่มบริษทับนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น              
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลง
ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- กลุ่มบริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

  

  



8 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
อาคาร 20   ปี 5 - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและส่วนปรับปรุงอาคาร 5   ปี 10   ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5   ปี 5   ปี 
ยานพาหนะ 5   ปี 5   ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 และ 5   ปี   3 และ 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ที่ดนิรอการพฒันาในอนาคต 

ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตแสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน 

4.8 สัญญาเช่า 

  ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้
งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญา
เช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า  
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 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญา
เช่าท่ีไดรั้บ 

  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 3 ถึง 6 ปี 
  อาคาร 1 ถึง 6  ปี 
  ยานพาหนะ 4 ปี 
  อุปกรณ์ 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่าหากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญา
เช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

สัญญาเช่าช่วง 

 ในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกนั โดยสัญญา
เช่าช่วงจะถูกจดัประเภทโดยอา้งอิงถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้นัเกิดจากสัญญาเช่าหลกัแทนท่ีจะอา้งอิงถึง
สินทรัพยอ์า้งอิง หากสัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะสั้ นท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้
รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น สญัญาเช่าช่วงตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

           กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าช่วงแต่ละประเภทดงัน้ี 

- ส าหรับสัญญาเช่าช่วงท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทัจะยงัคงรับรู้รายการหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้นัเกิดจากสญัญาเช่าหลกัต่อไป หรือ 

- ส าหรับสัญญาเช่าช่วงท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
อนัเกิดจากสัญญาเช่าหลกั ณ วนัท่ีสัญญาเช่าช่วงเร่ิมมีผล แต่จะยงัคงรับรู้รายการหน้ีสินตามสัญญาเช่า
หลกัต่อไป 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ย
จ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บตามสญัญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายได้
ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิ
ตามสญัญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึง
สัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3   ปี 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหวา่งการติดตั้ง 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทั 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทั ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

  กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

  



12 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ี
ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่าเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีดินซ่ึงใช้
วิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการ             
ดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยมี์ข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ี
ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

  โครงการสมทบเงิน 

  กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง               
กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

  กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

  กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดต้ามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรกต็าม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียรับในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ 

การซ้ือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติท่ีมีเง่ือนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดข้ึนจากหลกัเกณฑห์รือวิธีปฏิบติัโดยทัว่ไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัจ่ายช าระ ซ่ึงเป็นวนัท่ีไดมี้การส่ง
มอบสินทรัพยน์ั้น 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และ         
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  
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ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 
เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา
วา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ 

การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ                      
ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้  กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการขายสินคา้ โดยค านึงถึง
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้ อายขุองสินคา้คงเหลือท่ีคงคา้งและสภาพการจดัเกบ็สินคา้ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อนาคต 
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาในตลาดท่ี
สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 13 

ที่ดนิ 

กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเป็น
คร้ังคราว โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า   

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

การก าหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า  

ในการก าหนดอายสุญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัใน
การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่ม
บริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินท่ีจ าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 301 241 262 214 
เงินฝากธนาคาร 151,534 9,019 148,328 7,700 
รวม 151,835 9,260 148,590 7,914 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.15 ต่อปี (2563: ร้อยละ          
0.05 - 0.25 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,692 5,736 5,351 5,736 
คา้งช าระ     

1 - 3 เดือน 783 3,832 783 3,832 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวม 6,475 9,568 6,134 9,568 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (22) (146) (22) (146) 
สุทธิ 6,453 9,422 6,112 9,422 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 4,466 4,453 4,466 4,453 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 161,753 180,969 161,751 180,969 
คา้งช าระ     

1 - 3 เดือน 109,488 117,517 109,488 117,517 
3 - 6 เดือน 35,343 1,302 35,343 1,302 
6 - 12 เดือน 11,762 12,390 11,762 12,390 
มากกวา่ 12 เดือน 3,938 13,672 3,938 13,672 

เช็คคืน 225 391 225 391 
รวม  326,975 330,694 326,973 330,694 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (14,686) (17,195) (14,686) (17,195) 
สุทธิ 312,289 313,499 312,287 313,499 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,574 8,994 8,589 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,510 439 1,117 439 
รวม 1,510 2,013 10,111 9,028 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (121) (1,604) (210) (1,628) 
สุทธิ 1,389 409 9,901 7,400 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 320,131 323,330 328,300 330,321 

 ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 120 วนั 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 18,945 8,339 18,969 8,339 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
(โอนกลบั) (3,009) 12,324 (2,944) 12,348 

ตดัจ าหน่าย - (1,698) - (1,698) 
จ านวนท่ีไดรั้บคืน (1,107) (20) (1,107) (20) 
ยอดคงเหลือปลายปี 14,829 18,945 14,918 18,969 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 บริษทัฯได้ท าสัญญาขายสินค้าคงเหลือทั้งหมด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กับบุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สญัญาดงักล่าวก าหนดใหผู้ซ้ื้อตอ้งท าการผอ่นช าระ
ค่าสินคา้เป็นรายเดือนให้กบับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของ
ลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 10.7 ลา้นบาท โดยมีส่วนของลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนจ านวน 
8.0 ลา้นบาท ซ่ึงจดัประเภทอยู่ในรายการสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน โดยในระหว่างปี 2564 
บริษทัฯไดรั้บช าระเงินคืนทั้งจ านวนจากลูกหน้ีดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

8. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
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 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ป่า ดอนพทุรา จ ากดั บริษทัยอ่ย  
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ ์13 จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จ ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 112 140 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 56 72 ตน้ทุน 
เงินปันผลรับ - - 7 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริการ - - 7 11 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย - - 4 11 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าเช่า - - 2 2 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 14 16 14 16 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียจ่าย 1 1 1 1 ร้อยละ 2.0 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 10 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ขายสินคา้ 1 - - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 1 2 - 1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ 1 - 1 - ราคาตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   
การร่วมคา้ 6,046 9,568 6,046 9,568 
บริษทัยอ่ย - - 9,082 7,015 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 429 1,574 - 1,574 

รวม 6,475 11,142 15,128 18,157 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (22) (1,719) (112) (1,744) 

สุทธิ 6,453 9,423 15,016 16,413 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า     
บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม - 346 - 346 
บริษทัยอ่ย - - 260 - 

รวม - 346 260 346 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 21,000 - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 2,337 - 2,337 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (1,080) - (1,080) 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           
- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 1,257 - 1,257 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)   
บริษทัยอ่ย - - 7,956 16,192 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 134 46 65 - 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 1,150 1,200 1,150 1,200 

รวม 1,284 1,246 9,171 17,392 

เจ้าหนีค่้าหุ้นเงินลงทุนในบริษัทย่อย     
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,200 - 2,200 - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัร่วม 26,000 30,000 26,000 30,000 
กรรมการ 26,051 - - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,281 - - - 

รวม 56,332 30,000 26,000 30,000 
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
รายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั 2,337 - (2,337) - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 
บริษัทร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 30,000 - (4,000) 26,000 
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,332 - 30,332 

รวม 30,000 30,332 (4,000) 56,332 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ป่า ดอนพทุรา จ ากดั - 21,000 - 21,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั 2,337 - (2,337) - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 30,000 - (4,000) 26,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี (2563: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกันมีก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี                      
29 มีนาคม 2565 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี (2564: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัร่วมมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี (2563: ไม่มี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 29 32 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 
รวม 30 33 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  รายการปรับลดราคาทุนให้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 235,878 257,024 (29,485) (31,841) 206,393 225,183 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 86,217 79,004 (11,649) (8,656) 74,568 70,348 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 8,594 9,638 - - 8,594 9,638 
สินคา้ระหวา่งทาง 32,470 16,278 - - 32,470 16,278 
สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
จากลูกคา้ 11,544 6,500 - - 11,544 6,500 

รวม 374,703 368,444 (41,134) (40,497) 333,569 327,947 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  รายการปรับลดราคาทุนให้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 235,878 257,024 (29,485) (31,841) 206,393 225,183 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 73,113 64,767 (10,907) (8,258) 62,206 56,509 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 5,489 6,528 - - 5,489 6,528 
สินคา้ระหวา่งทาง 32,470 16,278 - - 32,470 16,278 
สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
จากลูกคา้ 11,544 6,500 - - 11,544 6,500 

รวม 358,494 351,097 (40,392) (40,099) 318,102 310,998 

  ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ านวน 0.6 ลา้นบาทโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายในระหวา่งปี (เฉพาะบริษทัฯ: 0.3 ลา้นบาท) 
(ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ จ านวน 4.5 ลา้นบาท 
และเฉพาะบริษัทฯ: 4.9 ล้านบาท โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน                  
ระหวา่งปี)  

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

10.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองส าอางค ์ เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 421 500 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธี
ราคาทุน – สุทธิ 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม
เคร่ืองส าอางค ์ เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 (3,563) (3,563) - - 



26 

10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 
 2564 2563 

บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากดั - (816) 

10.3 ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าที่มีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั คาร์มาร์ท                 

เวียดนาม จ ากดั 
 2564 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 2 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9 8 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน - - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (8) (7) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 4 3 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49 49 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 2 1 
การตดัรายการระหวา่งกนั (2) - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ - 1 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั คาร์มาร์ท                  
เวียดนาม จ ากดั 

 2564 2563 
รายได ้ 24 22 
ก าไร (ขาดทุน) 1 - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1 - 

บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 50 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 
2558 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทั  
คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์          ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 180,686 189,740 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค                 

พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 
ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์             ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 
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เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (บริษทัร่วม) ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัให้เขา้ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในบริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั จ านวนรวม 90,000 หุ้น                
ท่ีราคาจ่ายซ้ือหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือ 9.0 ลา้นบาท ต่อมาในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
บริษทัร่วมดงักล่าวไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษทั ป่า ดอนพทุรา จ ากดั อีก 6 ลา้น
บาท รวมเงินลงทุนจ่ายทั้งส้ิน 15.0 ลา้นบาท โดยบริษทัร่วมถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 75  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม) จ านวน 150,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 200,000 หุน้) จากบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (บริษทัร่วม) โดยเม่ือ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินค่าซ้ือหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 16.5 ลา้นบาทแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัร่วมมีท่ีดิน 1 แปลง มูลค่ายุติธรรมประมาณ 18.6 ลา้นบาท ซ่ึง
รับมาจากสัญญารับขายฝากท่ีดินท่ีครบก าหนด โดยท่ีดินดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างการด าเนินการโอน
กรรมสิทธ์ิจากกรรมการของบริษทัร่วมดงักล่าวมาเป็นของบริษทัร่วม 

11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลรับ 
ในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 463 (433) 9,518 - 

 

  



29 

11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ดิ ไอโคนิค                   
พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั และ

บริษทัยอ่ย 
 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 172 231 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 371 346 
หน้ีสินหมุนเวยีน (1) (3) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 542 574 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 33.33 33.33 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 181 191 
การตดัรายการระหวา่งกนั - (1) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 181 190 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ดิ ไอโคนิค                   
พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั และ

บริษทัยอ่ย 
 2564 2563 
รายได ้ 3 3 
ก าไร (ขาดทุน) 1 (2) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1 (2) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั 10.00 10.00 70.00 70.00 7,000 7,000 
บริษทั ป่า ดอนพทุรา จ ากดั 20.00        - 86.00        - 18,700 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     25,700 7,000 

  ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 บริษทัฯมีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั 7,000 - 

 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
ป่า ดอนพุทรา จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทร่วม) จ านวน 150,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 200,000 หุน้) จากบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (บริษทัร่วม) โดยเม่ือ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินค่าซ้ือหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 16.5 ลา้นบาทแลว้ บริษทัฯ
ไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุนใน บริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทางออ้มเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัท่ีบริษทัฯไดล้งทุนเป็นตน้ไป 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564  บริษทัฯได้ท าสัญญาซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั 
เพิ่มเติมอีกจ านวน 22,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 200,000 หุ้น) จาก
กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2.2 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564                
บริษทัฯยงัไม่ไดจ่้ายช าระเงินค่าซ้ือหุน้ส่วนเพิ่มดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 บริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากัด ได้เขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในจงัหวดั
นครปฐม จ านวนเงินรวม 235.5 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 35.9 ลา้นบาท โดย
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินท่ีเหลือทั้งหมดพร้อมทั้งรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินดงักล่าวมาเรียบร้อยแลว้ 
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 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้งบริษทั เค เจ เอฟ 
โกลเบิล จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯไดจ่้ายเงินลงทุน
จ านวน 999,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 10,000 หุน้) 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปีกับวนัส้ินปีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ดงักล่าวในปี 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2563 122,300 
ผลก าไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 100 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2563 122,400 
ผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม (700) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2564 121,700 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯเป็นท่ีดินและอาคาร ท่ีให้บริการคลังสินค้า บริษทัฯแสดง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธี
พิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย 
อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทน และอตัราค่าเช่า 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี  

  
ผลกระทบต่อ                      

มูลค่ายติุธรรมเม่ืออตัรา                 
งบการเงินรวม /                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 ตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 15 15 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ) 12 12 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน (บาท)  117.8 117.8 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ยกแสดงรายการในงบก าไร
ขาดทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กน าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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14. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่         
1 มกราคม 2563 256,118 256 198,933 80,262 19,907 60,585 8,006 624,067 
ซ้ือเพิ่ม - - - 16,362 - 2,279 21,662 40,303 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (942) (27) (969) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (19,000) (2,708) (1,665) (2,182) (327) (25,882) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 1,015 3 - 5,972 (6,990) - 
31 ธนัวาคม 2563 256,118 256 180,948 93,919 18,242 65,712 22,324 637,519 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 20,000 4,161 1,600 202 1,170 21 2,365 29,519 
ซ้ือเพิ่ม - 54 2,316 5,214 4,421 4,421 24,657 41,083 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (304) - (304) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (14,095) (381) (2,653) (1,054) (134) (18,317) 

โอนเขา้ / โอนออก - - 28,965 558 - 2,527 (32,050) - 
31 ธนัวาคม 2564 276,118 4,471 199,734 99,512 21,180 71,323 17,162 689,500 
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 งบการเงินรวม (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 

 
สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2563 - 252 64,566 49,910 16,802 35,839 - 167,369 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4 13,199 10,544 1,047 8,751 - 33,545 
ค่าเส่ือมราคา - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - (2,489) (765) (1,613) (1,655) - (6,522) 
31 ธนัวาคม 2563 - 256 75,276 59,689 16,236 42,935 - 194,392 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 4 31 21 177 3 - 236 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3 13,223 10,819 1,555 8,582 - 34,182 
ค่าเส่ือมราคา - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - (2,314) (61) (2,653) (835) - (5,863) 
31 ธนัวาคม 2564 - 263 86,216 70,468 15,315 50,685 - 222,947 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563 256,118 - 105,672 34,230 2,006 22,777 22,324 443,127 

31 ธนัวาคม 2564 276,118 4,208 113,518 29,044 5,865 20,638 17,162 466,553 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2563 (จ านวน 15.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     33,545 

2564 (จ านวน 16.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     34,182 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่         
1 มกราคม 2563 256,118 256 198,933 72,982 19,458 58,987 8,000 614,734 
ซ้ือเพิ่ม - - - 14,219 - 2,264 21,657 38,140 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (942) (20) (962) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (19,000) (4,147) (1,665) (2,182) (327) (27,321) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 1,015 - - 5,972 (6,987) - 
31 ธนัวาคม 2563 256,118 256 180,948 83,054 17,793 64,099 22,323 624,591 
ซ้ือเพิ่ม - - 2,316 4,174 4,422 4,369 24,351 39,632 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (304) - (304) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (14,095) (739) (2,653) (1,053) (134) (18,674) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 28,502 555 - 2,527 (31,584) - 
31 ธนัวาคม 2564 256,118 256 197,671 87,044 19,562 69,638 14,956 645,245 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2563 - 252 64,566 47,908 16,590 35,161 - 164,477 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4 13,199 8,753 958 8,380 - 31,294 
ค่าเส่ือมราคา - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - (2,489) (1,368) (1,613) (1,655) - (7,125) 
31 ธนัวาคม 2563 - 256 75,276 55,293 15,935 41,886 - 188,646 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - - 13,196 8,427 1,418 8,302 - 31,343 
ค่าเส่ือมราคา - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - (2,314) (100) (2,652) (834) - (5,900) 
31 ธนัวาคม 2564 - 256 86,158 63,620 14,701 49,354 - 214,089 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2563 256,118 - 105,672 27,761 1,858 22,213 22,323 435,945 

31 ธนัวาคม 2564 256,118 - 111,513 23,424 4,861 20,284 14,956 431,156 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2563 (จ านวน 13.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     31,294 

2564 (จ านวน 13.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     31,343 
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 หากกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
จะมีจ านวน 187.6 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 167.6 ลา้นบาท) (2563: 167.6 ลา้นบาท และเฉพาะของ
บริษทัฯ: 167.6 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมมีจ านวนเงินประมาณ 158.5 ล้านบาท (เฉพาะของ               
บริษทัฯ: 147.8 ลา้นบาท) (2563: 138.2 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ: 138.2 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้น
และระยะยาว   

15. ที่ดนิรอการพฒันาในอนาคต 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างรอการพฒันา โดยบริษทัฯไดน้ า
ท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว  

16. สัญญาเช่า  

16.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัท าสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 6 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 961 24,362 82 15,722 41,127 
เพิ่มข้ึน - 2,230 - 2,179 4,409 
จ าหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (115) (115) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (215) (13,651) (30) (6,243) (20,139) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 746 12,941 52 11,543 25,282 
เพิ่มข้ึน - 6,348 - 14,235 20,583 
จ าหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (856) (856) 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า - (1,922) - - (1,922) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (191) (9,104) (30) (5,202) (14,527) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 555 8,263 22 19,720 28,560 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 961 24,362 82 15,274 40,679 
เพิ่มข้ึน - 2,230 - 2,179 4,409 
จ าหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (115) (115) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (215) (13,651) (30) (6,133) (20,029) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 746 12,941 52 11,205 24,944 
เพิ่มข้ึน - 6,348 - 14,235 20,583 
จ าหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (856) (856) 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า - (1,922) - - (1,922) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (191) (9,104) (30) (5,093) (14,418) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 555 8,263 22 19,491 28,331 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 26,885 27,751 26,746 27,490 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,812) (1,678) (1,801) (1,657) 

รวม 25,073 26,073 24,945 25,833 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,122) (11,504) (11,005) (11,393) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13,951 14,569 13,940 14,440 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 26,073 43,154 25,833 42,804 
เพ่ิมข้ึน 15,469 3,777 15,469 3,777 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ (914) (986) (905) (977) 
จ่ายค่าเช่า (17,437) (22,279) (17,317) (22,159) 
อ่ืน ๆ  1,882 2,407 1,865 2,388 

ยอดคงเหลือปลายปี 25,073 26,073 24,945 25,833 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 35 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14,527 20,139 14,418 20,029 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 914 986 905 977 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 2,216 2,397 2,216 2,397 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 149 40 149 40 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 
19.8 ลา้นบาท (2563: 24.7 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 19.7 ลา้นบาท และ 2563: 24.6 ลา้นบาท) ซ่ึง
รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  

16.2 บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  

สญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าเงินทุนส าหรับยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยมีอายุสัญญาระหว่าง        
3 - 5 ปี 

                (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน   
- สุทธิจากส่วนท่ีก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนก่อนคิดลด 4,394 4,779 2,477 6,769 6,871 11,548 
หกั: ดอกเบ้ียคา้งรับรอตดับญัชี (331) (569) (189) (477) (520) (1,046) 

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าเงินทุน 4,063 4,210 2,288 6,292 6,351 10,502 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน - - - - - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 4,063 4,210 2,288 6,292 6,351 10,502 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน   
- สุทธิจากส่วนท่ีก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนก่อนคิดลด 4,501 4,779 2,656 6,769 7,157 11,548 
หกั: ดอกเบ้ียคา้งรับรอตดับญัชี (354) (569) (192) (477) (546) (1,046) 

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าเงินทุน 4,147 4,210 2,464 6,292 6,611 10,502 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน - - - - - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 4,147 4,210 2,464 6,292 6,611 10,502 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยอาคารคลงัสินคา้
ใหเ้ช่า โดยมีอายสุัญญา 3 ปี  

บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

รับช าระภายใน   
1 ปี 5.3 21.2 
2 ถึง 3 ปี - 5.4 

รวม 5.3 26.6 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการติดตั้ง รวม คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 24,570 628 25,198 24,175 628 24,803 
ซ้ือเพิ่ม 1,276 1,542 2,818 1,276 1,542 2,818 
ตดัจ าหน่าย (43) (1,267) (1,310) (43) (1,267) (1,310) 

31 ธนัวาคม 2563 25,803 903 26,706 25,408 903 26,311 
ซ้ือเพิ่ม 12 - 12 12 - 12 
ตดัจ าหน่าย (17) - (17) (17) - (17) 

31 ธนัวาคม 2564 25,798 903 26,701 25,403 903 26,306 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2563              22,651 - 22,651 22,511 - 22,511 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,088 - 2,088 1,956 - 1,956 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (35) - (35) (35) - (35) 

31 ธนัวาคม 2563 24,704 - 24,704 24,432 - 24,432 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 579 - 579 468 - 468 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (17) - (17) (17) - (17) 

31 ธนัวาคม 2564 25,266 - 25,266 24,883 - 24,883 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2563 1,099 903 2,002 976 903 1,879 

31 ธนัวาคม 2564 532 903 1,435 520 903 1,423 
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม / 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ทรัสตรี์ซีท 1.80 - 3.00 1.86 - 3.00 133,193 148,265 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.63 - 2.77 MLR - 2.00, 

2.72 - 3.00 

29,815 
 

33,590 
 

   163,008 181,855 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69 46 7,235 15,631 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,025 11,845 9,856 9,713 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 68,792 61,085 68,211 60,961 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65 - 786 561 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 65,576 71,760 64,370 70,408 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 1,150 1,200 1,150 1,200 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 146,677 145,936 151,608 158,474 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย              
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

งบการเงินรวม /                                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2564 2563 
1 MLR - 2.00 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน              

งวดละ 1.49 ลา้นบาท 16,410 33,425 
รวม   16,410 33,425 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (16,410) (17,904) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 15,521 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 49,778 
บวก: กูเ้พ่ิม - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (16,353) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,425 
บวก: กูเ้พ่ิม - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (17,015) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 16,410 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯวงเงิน 80 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 60 
เดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีค ้ าประกนัโดยการ
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัรา
ท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                                     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 19,439 17,658 18,734 17,196 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
    ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,965 3,420 3,913 3,192 
    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 306 276 305 261 
 ตน้ทุนบริการในอดีต (175) - (175) - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (2,383) (1,915) (2,383) (1,915) 
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ (657) - 217 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (1,522) - (1,584) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,195) - (2,343) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 16,778 19,439 16,684 18,734 
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 ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปี 2564: 4.37 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 3.71 ลา้นบาท) (2563: ไม่มี และ เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน    
1 ปีขา้งหนา้จ านวน 2.56 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: จ านวน 2.56 ลา้นบาท) (2564: ไม่มี และเฉพาะของ
บริษทัฯ: ไม่มี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัอยูท่ี่ประมาณ 8.2 - 19.4 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 8.2 ปี) (2563: 7.6 - 28.0 ปี และ เฉพาะของ
บริษทัฯ: 7.6 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.64 และ 2.86 1.55 และ 3.36 1.64 1.55 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 และ 6.00 5.00 6.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  14.00 - 52.00 1.91 - 52.00 14.00 - 52.00 14.00 - 52.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 เพิ่มข้ึน ลดลง 
 2564 2563 2564 2563 
อตัราคิดลด (+/- ร้อยละ 1) (1,239) (1,528) 1,394 1,742 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1) 1,334 1,984 (1,213) (1,765) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (+/- ร้อยละ 1) (522) (1,651) 585 611 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มข้ึน ลดลง 
 2564 2563 2564 2563 
อตัราคิดลด (+/- ร้อยละ 1) (1,225) (1,381) 1,377 1,550 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1) 1,317 1,780 (1,199) (1,608) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน               
(+/- ร้อยละ 1) (515) (1,471) 576 347 

22. รายได้หนีสู้ญได้รับคืนและเงินชดเชยผลขาดทุนได้รับคืน 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากอดีตบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยเป็นการรับช าระคืนหน้ีสินคา้ง
ช าระในอดีต เงินชดเชยเงินมดัจ าค่าซ้ือสินคา้ในอดีต และเงินชดเชยผลขาดทุนจากการขายสินคา้คงเหลือ
ทั้ งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ 
CDMA2000 1X  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 รวมเป็นเงินรับทั้งส้ินจ านวน 202.3 ลา้นบาท การไดรั้บช าระ
คืนหน้ีสินและเงินชดเชยดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลงการขายหุ้นในบริษทัย่อย
ดงักล่าวออกไปให้กบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในเดือนธนัวาคม 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินรับจ านวน 
202.3 ลา้นบาทน้ีในงบก าไรขาดทุนในปีปัจจุบนั  

23. ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 73,996 35,045 73,831 33,294 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,782) (1,034) (1,702) (920) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 72,214 34,011 72,129 32,374 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั 

    คณิตศาสตร์ประกนัภยั 875 - 742 - 

รวม 875 - 742 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 364,895 168,408 385,875 161,679 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 72,979 33,682 77,175 32,336 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน (62) 19 (62) (1) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (โอนกลบั) 465 1,753 458 1,753 
 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี - - (3,304) - 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,323) (1,880) (2,138) (1,714) 
    ผลขาดทุนทางภาษี 209 - -  
 ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนใน                                       

การร่วมคา้และบริษทัร่วม (93) 250 - - 
 ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 1,039 187 - - 

รวม (703) 310 (4,984) 39 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 72,214 34,011 72,129 32,374 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน                             820 964 820 964 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8,226 8,100 8,078 8,020 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  3,356 3,888 3,337 3,747 
สญัญาเช่า 2,337 3,855 2,337 3,855 
ส ารองสิทธิในการรับคืนสินคา้ 6,493 4,013 6,493 4,013 

รวม 21,232 20,820 21,065 20,599 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนจากมูลค่าตามบญัชี 21,675 21,815 21,675 21,815 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 17,696 17,696 17,696 17,696 
ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมจากมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินและ
อาคารท่ีโอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3,444 3,834 3,444 3,834 

สญัญาเช่า 1,766 2,738 1,766 2,738 
สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้ 2,308 1,300 2,308 1,300 

รวม 46,889 47,383 46,889 47,383 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (25,657) (26,563) (25,824) (26,784) 

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 167 - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (25,824) (26,563) (25,824) (26,784) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (25,657) (26,563) (25,824) (26,784) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ านวน 4.1 ล้านบาท  
(2563: ไม่มี) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้
เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทาง
ภาษีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวน 4.1 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) จะทยอยส้ินสุดระยะเวลา
การใหป้ระโยชน์ภายในปี 2569 (2563: ไม่มี) 
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24. รายได้ทางการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 72 24 69 21 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 216 286 286 286 
รายไดด้อกเบ้ียตามสญัญาเช่า 500 736 500 736 
อ่ืนๆ 9 - 9 - 
รวม 797 1,046 864 1,043 

25. ต้นทุนทางการเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 5,635 8,272 5,536 8,272 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินจากสญัญาเช่า 914 986 905 976 
อ่ืนๆ 1,156 1,116 1,146 1,105 
รวม 7,705 10,374 7,587 10,353 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 261,882 261,492 227,570 222,108 
ค่าเส่ือมราคา 48,708 48,045 45,761 45,684 
ค่าตดัจ าหน่าย 580 2,088 468 1,956 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั)                           (4,116) 10,606 (4,050) 10,630 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 75,901 103,302 75,901 103,302 
ผลขาดทุนจากการลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้                           
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 637 (4,536) 293 (4,857) 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 2,365 2,437 2,365 2,437 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 574,662 595,583 570,131 593,427 
ค่าซ้ือสินคา้ 573,915 578,130 660,418 686,703 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (22,190) (9,226) (22,185) (9,097) 
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27. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

28. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุน
สะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

29. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลส าหรับปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี                      
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

35,200 0.04 

เงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานวนัท่ี 
1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี                       
31 มีนาคม 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ            
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

35,200 0.04 

เงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานวนัท่ี 
1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี                       
30 มิถุนายน 2564 และก าไรสะสม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ           
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

35,199 0.04 

เงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี                       
30 กนัยายน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ           
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

35,198 
 
 

0.04 
 
 

เงินปันผลประจ าปี 2564  140,797 0.16 

    
เงินปันผลส าหรับปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี                       

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
61,600 0.07 

เงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี                       
31 มีนาคม 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ            
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

26,400 0.03 

เงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานวนัท่ี 
1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี                       
30 มิถุนายน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ           
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

26,399 0.03 

เงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี                       
30 กนัยายน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ           
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

35,199 
 
 

0.04 
 
 

เงินปันผลประจ าปี 2563  149,598 0.17 
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30. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

 - ส่วนงานใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 

  - ส่วนงานท าเกษตรกรรม 

 บริษทัร่วมของบริษทัฯด าเนินธุรกิจดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวม
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพยร์วม และ
หน้ีสินรวมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ข้อมูลรายได้ ก าไร สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
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    (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานใหเ้ช่า
และให้บริการ
คลงัสินคา้ 

ส่วนงานท า
เกษตรกรรม 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ             
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,269,888 21,170 9 1,291,067   - 1,291,067 
รายไดท้างการเงิน 797 - - 797 - 797 
ตน้ทุนทางการเงิน (7,606) - (99) (7,705) - (7,705) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (49,212) - (76) (49,288) - (49,288) 
โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 4,116 - - 4,116 - 4,116 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (637) - - (637) - (637) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม - (700) - (700) - (700) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 464 - - 464 - 464 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (68,154) (4,060) - (72,214) - (72,214) 
       
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 277,412 16,242 (973) 292,681 - 292,681 
       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,526,195 121,700 66,935 1,714,830 - 1,714,830 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 181,107 - - 181,107 - 181,107 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน 
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,685 (700) 44,976 51,961 - 51,961 

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 522,897 - 51,774 574,671 (21,000) 553,671 
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   (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานใหเ้ช่า
และให้บริการ
คลงัสินคา้ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ             
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,293,987 21,170 1,315,157 - 1,315,157 
รายไดท้างการเงิน 1,046 - 1,046 - 1,046 
ตน้ทุนทางการเงิน (10,374) - (10,374) - (10,374) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (55,772) - (55,772) - (55,772) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (10,606) - (10,606) - (10,606) 
โอนกลบัค่าเผือ่ราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,536 - 4,536 - 4,536 
ก าไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม - 100 100 - 100 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,249) - (1,249) - (1,249) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (29,767) (4,244) (34,011) - (34,011) 
      
ก าไรของส่วนงาน 117,420 16,977 134,397 - 134,397 
      
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,398,394 122,400 1,520,794 - 1,520,794 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 190,240 - 190,240 - 190,240 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน                                  
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (11,519) 100 (11,419) - (11,419) 

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 513,777 - 513,777 - 513,777 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือประเทศไทย ดงันั้นรายได ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่กลุ่มหน่ึง เป็นจ านวนเงินประมาณ 294 ลา้นบาท ซ่ึงมาจาก
ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค (ปี 2563 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่กลุ่มหน่ึง เป็นจ านวน
เงิน 335 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค) 

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน  กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                        
ไทยพาณิชย ์จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 1.75 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: 1.68 ลา้นบาท) (2563: 1.82 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ: 1.74 ลา้นบาท) 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล และจ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า และสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 7.7 14.8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1.5   5.0 
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33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีดิน การก่อสร้างอาคาร 
การซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินคา้และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บาท 209.7 7.7 10.1 7.7 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 - 0.3 - 
หยวน 0.4 - 0.4 - 

33.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยู่เป็นจ านวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯ  

34. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 121,700 121,700 
ท่ีดิน  - - 276,118 276,118 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 121,700 121,700 
ท่ีดิน  - - 256,118 256,118 
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(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 122,400 122,400 
ท่ีดิน  - - 256,118 256,118 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั
การเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่าตามบญัชี ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดวา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ี
การคา้อยา่งสม ่าเสมอ การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตาม ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ 
ประเภทของลูกคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของความ
น่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มี
อยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต  
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เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตาม
นโยบายของกลุ่มบริษทั โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ี
ก าหนดใหก้บัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี
และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การ
ก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการผดินดัช าระของคู่สญัญา 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ในบางช่วงเวลากลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาเขา้ท าตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าว ไดแ้ก่ 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการ
น าเขา้สินคา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 3.77 3.70 33.4199 30.0371 
เยน 0.06 0.06 - - 0.2906 0.2907 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่น 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
อยา่งสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี 
ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวั
เงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โดยกลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัจากการ
เปล่ียนแปลงของสกลุเงินตราต่างประเทศสกลุเงินอ่ืน ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะ
ตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
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 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อก าไร

ก่อนภาษี เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อก าไร

ก่อนภาษี 
 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +10 (12,660) +10 (11,112) 
 - 10 12,660 - 10 11,112 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น และ 
เงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการจดัหาเงินกูย้ืมท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรา
ดอกเบ้ียผนัแปรในสดัส่วนท่ีเหมาะสม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.05 - 0.15 - - 148 4 152 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 320 320 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 5.56 - 10.72 4 2 - - 6 
      เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5.25 4 - - - 4 
  8 2 148 324 482 
หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

 สถาบนัการเงิน 1.80 - 3.00 163 - - - 163 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 147 147 
      เจา้หน้ีค่าหุน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - 2 2 
      เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและ                            

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 - 2.00 56 - - - 56 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1.39 - 3.53 11 14 - - 25 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR -2.00 - - 16 - 16 
  230 14 16 149 409 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.05 - 0.25 - - 8 1 9 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 323 323 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 5.56 - 10.72 4 6 - - 10 
      เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00 1 1 - - 2 
  5 7 8 324 344 
หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

 สถาบนัการเงิน 
1.86 - 3.00, 
MLR - 2.00 148 - 34 - 182 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 146 146 
      เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.00 30 - - - 30 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1.39 - 3.53 11 15 - - 26 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR -2.00 - - 33 - 33 
  189 15 67 146 417 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.05 - 0.15 - - 146 3 149 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 328 328 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 5.56 - 10.72 4 3 - - 7 
      เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.00 21 - - - 21 
      เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5.25 4 - - - 4 
  29 3 146 331 509 
หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

 สถาบนัการเงิน 1.80 - 3.00 163 - - - 163 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 152 152 
      เจา้หน้ีค่าหุน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - 2 2 
      เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและ                        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

2.00 
 

26 
 

- 
 

- 
 

- 
 

26 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1.39 - 3.53 11 14 - - 25 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR -2.00 - - 16 - 16 
  200 14 16 154 384 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.05 - 0.25 - - 5 3 8 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 330 330 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 5.56 - 10.72 4 6 - - 10 
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00 1 1 - - 2 
  5 7 5 333 350 
หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

 สถาบนัการเงิน 
1.86 - 3.00, 
MLR - 2.00 148 - 34 - 182 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 158 158 
      เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.00 30 - - - 30 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1.39 - 3.53 11 15 - - 26 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR -2.00 - - 33 - 33 
  189 15 67 158 429 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อก าไร

ก่อนภาษี เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อก าไร

ก่อนภาษี 
 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท +10 (57) +10 (234) 
 -10 57 - 10 234 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าข้ึนโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินกูย้ืมและตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี
ตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดของเงินกูย้มืไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ
ตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ีขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ย
ความระมดัระวงั 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมธนาคารและสัญญาเช่า ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณ   
ร้อยละ 97 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงิน (2563: ร้อยละ 93) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 96 และ 2563: ร้อยละ 93) กลุ่มบริษทัได้
ประเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า
ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลาย
อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 163,008 - - 163,008 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 146,677 - - 146,677 
เจา้หน้ีค่าหุน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 2,200 - - 2,200 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการและบุคคล       
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56,332 - - - 56,332 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 11,122 13,951 - 25,073 
เงินกูย้มืระยะยาว - 16,410 - - 16,410 

รวม 56,332 339,417 13,951 - 409,700 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 181,855 - - 181,855 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 145,936 - - 145,936 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 - - - 30,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 11,504 14,569 - 26,073 
เงินกูย้มืระยะยาว - 17,904 15,521 - 33,425 

รวม 30,000 357,199 30,090 - 417,289 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 163,008 - - 163,008 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 151,608 - - 151,608 
เจา้หน้ีค่าหุน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 2,200 - - 2,200 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,000 - - - 26,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 11,005 13,941 - 24,946 
เงินกูย้มืระยะยาว - 16,410 - - 16,410 

รวม 26,000 344,231 13,941 - 384,172 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 181,855 - - 181,855 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 158,474 - - 158,474 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000 - - - 30,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 11,393 14,440 - 25,833 
เงินกูย้มืระยะยาว - 17,904 15,521 - 33,425 

รวม 30,000 369,626 29,961 - 429,587 

35.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 
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ค)  มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ
เงินดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีรายงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2563: 0.5:1) และเฉพาะของ
บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2563: 0.6:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ป่า ดอนพทุรา จ ากดั (บริษทัยอ่ย) มีมติอนุมติั
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั อีกจ านวน 240 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 260 ลา้นบาท โดยบริษทัฯยงัคงถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 86 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาก
ก าไรของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท ซ่ึงเม่ือหกัจากเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 0.12 บาท จะคงเหลือ            
เป็นเงินปันผลในงวดส้ินปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจ านวนเงินจ่าย 52.8                   
ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บ
การอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี                
24 กมุภาพนัธ์ 2565 


