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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3   การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6   เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 
7   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8   สินคา้คงเหลือ 
9   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
11   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
12   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13   สญัญาเช่า 
14   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
15   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
16   เจา้หน้ีการคา้ 
17   เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
18   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
19   ส่วนเกินทุนและส ารอง 
20   ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
21   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
22   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
23   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
24   ภาษีเงินได ้
25   เงินปันผล 
26   เคร่ืองมือทางการเงิน 
27   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
28   การบริหารจดัการส่วนทุน 
29   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้ งข้ึนในประเทศไทย 

โดยมีที่อยู ่จดทะเบียนตั้งอยู ่เลขท่ี 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต าบลบางกระสั้ น อ าเภอบางปะอิน จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 13160 ประเทศไทย 

 
บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าดับสูงสุดในระหว่างปี ได้แก่ บริษทัเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด และ 
บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่าย อิฐมวลเบา แผน่ผนงั พ้ืนคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงัมวล
เบา  

 
 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที่จดัตั้ง     
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ /สัญชำติ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   2563  2562 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา              

แผ่นผนัง พ้ืนคอนกรีตมวลเบา
และคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย 100  100 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจ ัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น 
มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้
เปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชดุ้ลยพินิจ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 
4(ฌ) และ 13 สญัญาเช่า 

- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญาเช่า

หรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของสินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็น

เจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหต้อ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 
4(ฌ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
11, 12 การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณ มูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืน 
18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัใน

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
26 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญั 

ท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted-average loss rate)  
15 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการ กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้มูล
ผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์
ในอนาคต (Forward-looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา 
 

(ข) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชี เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ญ) และ
ขอ้ 26 ผลกระทบจากการถือปฏิบติักลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  
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(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
การวัดมูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และ 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการจดัประเภท
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนด
โดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น และตาม TFRS 9 
อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใชแ้ทนนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั
ท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพนัธ์ดงักล่าวถูกน ามาใช ้

 
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัส าหรับรายการ
ลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุนชัว่คราว และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(3) การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน  
 

TFRS 9 ใหว้ิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสินทาง
การเงินจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้ 
ก็ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พ่ือคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

 
การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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(4) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 

TFRS 9 ให้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในปัจจุบนัไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้น
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม TFRS 9        
กลุ่มบริษทัต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และ
กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และตอ้งน าขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคต
มาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง  

 
ทั้งน้ี TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไข  
ซ่ึง ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว 

 
(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชวิ้จารณญาณในการประเมินว่าการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน
ตราสารทุน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรก
ดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และกลุ่มบริษทัไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เมื่อ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ไดก้ าหนดให้ 
ใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้
รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชวิ้ธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้ตามท่ี TFRS 16 
ระบุไว ้
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจ านวน 47 ลา้นบาทและ 38 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั (จากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยจ์ากการรับรู้ภายใตส้ัญญาเช่า
ด า เนินงานที่เขา้ เ งื ่อนไข 47 ลา้นบาทและ 38 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามล าดบั) ซ่ึงแสดงอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการและลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือม
ราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ทั้งน้ี ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ณ 31 ธนัวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมและไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่ากลุ่มบริษทัจึงรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เป็นจ านวน 47 ลา้นบาทและ 38 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมร้อยละ 2.27 ถึง 2.75 ต่อปีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน ยกเวน้
ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  
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บริษัทย่อย    
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจาก
ผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน
บริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 

 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้
และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
 

นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินใน
งบกระแสเงินสด 
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(ค) ลกูหน้ีการค้า ลกูหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สญัญา 
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหน้ี และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้     
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  
  

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 
 

สินคา้ส าเร็จรูป - ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตจริง) 
สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย - ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 
สินคา้ระหวา่งผลิต - ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน  
วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุ   
    ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ - ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 
 
ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายใน
การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการต้นทุน
ในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหข้ายสินคา้ได ้
 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

29 

(จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
   
(ฉ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือ
ครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง 
ทั้ งน้ี ไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติของธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง 
ซ่ึงรวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้ไดอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใหป้ระโยชนแ์ละรวมตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  
 

(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย 
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุม
โดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชป้ระโยชน์ท่ีต่างกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทน
จะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงได้
ดงัน้ี 
 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   5 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 15 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์   5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 - 10 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ย
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์ 
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุญัญา 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันา 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฌ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษทั
น าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช ้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

 

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สญัญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสญัญาเช่า กลุ่มบริษทั
จะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศ ส าหรับสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่า
และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจใน
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายสุญัญาเช่า เวน้แต่สญัญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุด
สัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ี
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑ์
เดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ีย 
เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ  
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กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
ถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวน
เงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 

กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และแสดงรายการหน้ีสินตามสญัญาเช่าเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่า
นั้นๆ จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่า
ทั้งส้ินตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า  
 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่  
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่ายและตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั  

 
(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา) 
 
การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ย ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี
ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ี
มีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์
สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่าง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  

 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนั
ใหก้บักลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

 
การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม 
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ  
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ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มข้ึน
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการ
หกัออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์าง
การเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ทางการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั การผิดสัญญา 
เช่น การคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 

 
การตัดจ าหน่าย  

 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
  

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึน
ในภายหลงัและการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไดร้ับการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดร้ับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อม
ใชง้านจะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์เ พ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันกับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู ้ถือหุ้นและมีการด้อยค่า
ในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดร้ับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบ ันโดยใช้อตัราคิดลด
ก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี
มีต่อสินทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 

 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช ้ในการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่
เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุน 
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(ฐ) หนี้สินที่เกดิจากสัญญา 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดร้ับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ี
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
ท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงจดัท าโดย 
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่าย
ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบ
เงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เมื่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าว
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังาน
ไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ี
อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
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(ณ) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
  
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผู ้ร่วมตลาด ณ วันท่ีว ัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)  
ท่ีกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผูกพนั 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได ้ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอซ่ึง
สามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้หน้อ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่า
จะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
และสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย   
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้
ซ่ึงตดัสินว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ย
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชี
ซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่า
ยติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
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  ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง
เดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดับ 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได้) ส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นท่ีแตกต่างกัน 
การวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ใน
ระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 

  
(ด) รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื่อลูกคา้มีอ  านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเมื่อมีการส่งมอบสินคา้
ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุง
ดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 
สิทธิท่ีมอบให้กับลกูค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิม 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วน
ใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะเป็น
นอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าวหรือสิทธิในการเลือกหมดอายุ ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของ
คะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใช้สิทธิแลกคะแนน 
และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 
 
รายไดค่้าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 

 
(ต) ดอกเบี้ย 

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ดอกเบีย้รับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
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(ถ) ค่าใช้จ่าย 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน และผลก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 
กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิใหพ้นกังานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑส์ าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปีท่ีท างาน
หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออกจากงานดว้ย
ความเห็นชอบร่วมกนั 

 
(ท) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่
จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่าง
ชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 
 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก
ลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีตการประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้
กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้
คา้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบ ัน
และภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี
ต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ธ) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทั
ในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิด
จากการแปลงค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีรวมถึง
รายการบญัชีท่ีเกิดจากจากการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหน้า 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

(น) เคร่ืองมือทางการเงิน    
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

(น.1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้ งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 
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(น.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินท่ีได้รับ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ

เพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้า กลุ่มบริษัทอาจเลือกให ้
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึง
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้
ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมี
นยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี ้ยจาก 
ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ีคา้ง
ช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ข้อก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท าใหไ้ม่
เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูล ค่ าด้วยราคา ทุนตัด
จ าหน่าย 

 สินทรัพย์เหล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยวิธีอตัรา
ดอกเ บ้ีย ท่ีแท้จริง ราคาทุนตัดจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พ่ือคา้ ถือเป็น
อนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและ
ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก
บญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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(น.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ 
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 
หน้ีสินทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงิน
สดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
 (น.4) การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
จ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูเ่พียงบางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ี
เกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการ
บริหารหรือในทางกลบักนั 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด   
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 67.62 ใน

บริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และมี

กรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 21.16   

และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั  

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั  
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัศิลาสานนท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัสยามซานิทารีแวร์ อินดสัทรี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

บริษทัเอสซีจี แอคเคา้นต้ิ์ง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัไอทีวนั จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีขายใหก้บับุคคลภายนอก 
ซ้ือ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีซ้ือ 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีขายใหก้บับุคคลภายนอก 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
รายไดค่้าเคร่ืองหมายการคา้ อตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามสญัญา 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิซอฟทแ์วร์ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 6  43  6  43 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,647  12,430  12,579  11,645 
        

บริษทัย่อย        
ซ้ือ -  -  8,110  25,838 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  8,500  - 
รายไดค่้าบริการ -  -  7,980  13,440 
รายไดค่้าเคร่ืองหมายการคา้ -  -  5,172  6,482 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  3,074 
รายไดอ่ื้น -  -  7  267 
รายไดเ้งินปันผล -  -  80,240  - 
        
บริษทัอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,135,154  1,246,878  931,964  991,634 
ซ้ือ 308,370  355,629  253,534  285,244 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,661  1,744  1,649  1,744 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,895  3,868  8,256  3,742 
รายไดอ่ื้น 10,762  9,637  6,633  5,804 
ดอกเบ้ียรับ 4,600  33  950  33 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
  

ลกูหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัอ่ืน        
บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 44,925  -  36,281  - 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 4,990  8,012  4,990  8,012 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

312 
  

- 
  

312  
 
- 

บริษทัเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ์ จ ากดั 171  16  171  16 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั -  79,606  -  65,309 
รวม 50,398  87,634  41,754  73,337 

 
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 569  569  477  477 
        

บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  424  447 
        

บริษทัอ่ืน        
บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั -  1  -  1 
รวม 569  570  901  925 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 3,982  4,551  3,340  3,817 
        



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  18  85 

  
 

 
 

 
  

บริษทัอ่ืน        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 5,325  9,645  4,721  7,381 
บริษทัศิลาสานนท ์จ ากดั 1,362  -  1,362  - 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 732  1,483  540  895 
บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 249  -  249  - 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั -  659  -  659 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั -  1,162  -  1,162 
รวม 7,668  12,949  6,890  10,182 

        

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 1,750  2,398  1,588  1,635 
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 95  -  95  - 

        
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  -  4 

        
        
        
        
        
        
        
        



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัอ่ืน        
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 2,281  2,400  2,072  2,313 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 2,254  -  2,254  - 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั 204  75  201  73 
บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) 143  202  143  202 
บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั 82  77  82  77 
บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 72  -  72  - 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์ อินดสัทรี จ ากดั 71  -  71  - 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล 
    คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 55 

 
257 

 
55 
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บริษทัเอสซีจี เอก็ซ์พีเรียนซ์ จ ากดั 24  -  24  - 
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั -  275  -  275 
บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั -  74  -  74 
บริษทัเอสซีจี แอคเคา้นต้ิ์ง เซอร์วิสเซส จ ากดั -  68  -  68 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั -  2  -  2 
รวม 7,031  5,828  6,657  4,980 

    

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  -  - 

 
 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
        
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  200,000 
ลดลง -  -  -  (200,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 

        
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
และผู้บริหารส าคัญ 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 26,665  26,165  26,665  26,165 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,164  5,187  2,164  5,187 
รวม 28,829  31,352  28,829  31,352 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารส าคญั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ
บริษ ัทควอลิต้ีคอนสตรัคชั ่นโปรด ัคส์ จ าก ัด  (มหาชน ) และบริษ ัทย่อยตามข ้อบ ังค ับของบริษ ัท  และ
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และอ่ืนๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้ผูบ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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6 เงนิสด รำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด และเงนิลงทุนในตรำสำรหนีร้ะยะส้ัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด        
เงินสดในมือ 108  108  78  78 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 16,472  10,278  10,569  7,057 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 353,167  238,291  298,274  158,142 
รวม 369,747  248,677  308,921  165,277 

        
เงนิลงทุนในตรำสำรหนีร้ะยะส้ัน        
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 470,000  400,000  90,000  - 

 
7 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 569  570  901  925 
         
กจิกำรอ่ืน         
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพย ์  7,490  -  7,490  - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,827  3,338  2,469  1,809 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  2,623  -  135  - 
ภาษีรอขอคืน  1,248  2,018  995  1,699 
อ่ืนๆ  1,006  966  930  965 

รวม  15,763  6,892  12,920  5,398 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 44,670  58,709  32,649  41,600 
สินคา้ระหวา่งผลิต 857  1,851  857  1,851 
วตัถุดิบ 35,737  32,482  28,342  23,961 
อะไหล่ วสัดุ และอ่ืนๆ 85,055  65,893  73,739  53,663 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 8,676  8,633  6,330  8,632 

รวม 174,995  167,568  141,917  129,707 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (771)  (4,009)  (527)  (3,575) 
สุทธิ 174,224  163,559  141,390  126,132 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        
     และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 1,388,336  1,674,688  1,134,766  1,381,580 
การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (260)  (153)  (262)  (130) 
        
การกลบัรายการตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ        
  ท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชี        
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (2,978)  (2,266)  (2,786)  (2,299) 
        
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป             
  และสินคา้ระหวา่งผลิต 15,033  13,948  9,945  8,885 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 723,003  906,874  599,838  743,590 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหวา่งปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 สดัส่วนการถือหุน้ 

โดยตรง/ออ้ม 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

                
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั 100  100  590,000  590,000  590,000  590,000  80,240  - 
รวม         590,000  590,000  80,240  - 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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10 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนอ่ืน 876  876  442  442 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน (876)  (876)  (442)  (442) 
รวม -  -  -  - 

 

11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 หมายเหตุ  ท่ีดิน  

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

   (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  

1 มกราคม 2563   -  - 
  

- 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12  51,333  118,995  170,328 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   51,333  118,995  170,328 
        
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  

1 มกราคม 2563   -  - 
  

- 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12  -  9,609  9,609 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   -  9,609  9,609 
        
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   51,333  109,386  160,719 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์
ของสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 160.7 ลา้นบาท  
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์
ขอ้มูลท่ีน ามาใช ้ซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินโดยใชวิ้ธีราคาตลาด (Market Data Approach) 
และประเมินมูลค่าของอาคารระหวา่งก่อสร้างโดยใชว้ิธีราคาทุนเปล่ียนแทน (Cost Approach)  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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12 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
          เคร่ืองตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ      ติดตั้งและ  ระหวา่ง   
   ท่ีดินและ  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองใช ้  ก่อสร้าง    

หมายเหต ุส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  323,634  892,140  2,656,401  -  73,757  197,128  4,143,060 
เพ่ิมข้ึน  -  2,280  6,740  -  3,001  15,979  28,000 
โอน  -  602  8,759  -  274  (9,635)  - 
ตดัรายการ  -  (220)  (2,614)  -  (1,023)  -  (3,857) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  323,634  894,802  2,669,286  -  76,009  203,472  4,167,203 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติั
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตขุ้อ 3(ข)) 

 
218  -  28,146  16,088  2,478  -  46,930 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  323,852  894,802  2,697,432  16,088  78,487  203,472  4,214,133 
เพ่ิมข้ึน  -  3,468  25,897  1,469  5,840  28,184  64,858 
โอน  -  775  5,834  -  13,657  (25,083)  (4,817) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 )51,333)  -  -  -  -  (118,995)  (170,328) 
จ าหน่าย / ตดัรายการ  (218)  (96)  (115,974)  (450)  (2,346)  (8,045)  (127,129) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  272,301  898,949  2,613,189  17,107  95,638  79,533  3,976,717 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิรวม 
          เคร่ืองตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ      ติดตั้งและ  ระหวา่ง   
   ท่ีดินและ  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองใช ้  ก่อสร้าง    

หมายเหต ุส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ 
  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  594,370  2,114,069  -  54,401  20,967  2,783,807 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  37,837  119,888  -  6,770  -  164,495 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  -  -  6,404  6,404 
ตดัรายการ  -  (84)  (1,660)  -  (937)  -  (2,681) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  -  632,123  2,232,297  -  60,234  27,371  2,952,025 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  218  38,252  104,266  5,254  7,107  -  155,097 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  -  -  4,667  4,667 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  -  -  (13,043)  (13,043) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีโอนไป
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 -  -  -  -  -  (9,609)  (9,609) 

จ าหน่าย / ตดัรายการ  (218)  (38)  (62,134)  (100)  (2,292)  -  (64,782) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  -  670,337  2,274,429  5,154  65,049  9,386  3,024,355 

               



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงนิรวม 
          เคร่ืองตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ      ติดตั้งและ  ระหวา่ง   
  ท่ีดินและ  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองใช ้  ก่อสร้าง    
  ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

มูลค่าตามบัญชี               
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  323,634  262,679  436,989  -  15,775  176,101  1,215,178 

               

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  272,301  228,612  310,130  -  28,576  70,147  909,766 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  -  28,630  11,953  2,013  -  42,596 

  272,301  228,612  338,760  11,953  30,589  70,147  952,362 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

 

65 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
          เคร่ืองตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ      ติดตั้งและ  ระหวา่ง   
   ท่ีดินและ  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองใช ้  ก่อสร้าง    

หมายเหต ุ ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  263,634  716,458  2,159,080  -  60,490  197,261  3,396,923 
เพ่ิมข้ึน  -  2,280  5,357  -  2,395  13,640  23,672 
โอน  -  602  8,759  -  275  (9,636)  - 
ตดัรายการ  -  (220)  (2,614)  -  (828)  -  (3,662) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  263,634  719,120  2,170,582  -  62,332  201,265  3,416,933 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติั
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ข)) 

 
218  -  19,680  15,692  1,967  -  37,557 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  263,852  719,120  2,190,262  15,692  64,299  201,265  3,454,490 
เพ่ิมข้ึน  -  2,785  24,745  1,470  5,119  24,467  58,586 
โอน  -  273  5,834  -  13,658  (24,582)  (4,817) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 (51,333)  -  -  -  -  (118,995)  (170,328) 
จ าหน่าย / ตดัรายการ  (218)  (96)  (115,636)  (450)  (1,981)  (15,553)  (133,934) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  212,301  722,082  2,105,205  16,712  81,095  66,602  3,203,997 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
          เคร่ืองตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ      ติดตั้งและ  ระหวา่ง   
   ท่ีดินและ  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองใช ้  ก่อสร้าง    

หมายเหต ุ ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ 
  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  480,349  1,706,787  -  43,526  20,967  2,251,629 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  28,936  85,458  -  5,674  -  120,068 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  -  -  6,404  6,404 
ตดัรายการ  -  (84)  (1,660)  -  (741)  -  (2,485) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  -  509,201  1,790,585  -  48,459  27,371  2,375,616 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  218  29,238  65,899  5,087  6,193  -  106,635 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  -  -  4,667  4,667 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  -  -  (10,494)  (10,494) 
หกั ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีโอนไป
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 -  -  -  -  -  (9,609)  (9,609) 

จ าหน่าย / ตดัรายการ  (218)  (38)  (61,797)  (100)  (1,936)  (2,549)  (66,638) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  -  538,401  1,794,687  4,987  52,716  9,386  2,400,177 

               



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
          เคร่ืองตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ      ติดตั้งและ  ระหวา่ง   
  ท่ีดินและ  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองใช ้  ก่อสร้าง    
  ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

มูลค่าตามบัญชี               
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  263,634  209,919  379,997  -  13,873  173,894  1,041,317 

               
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  212,301  183,681  286,706  -  26,836  57,216  766,740 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  -  23,812  11,725  1,543  -  37,080 

  212,301  183,681  310,518  11,725  28,379  57,216  803,820 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

บริษทัเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัล าพูนและไดด้ าเนินงานก่อสร้างไปแลว้บางส่วนในระหวา่งปี 2558 - 2559 
ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีรายงานมีจ านวนเงินทั้งส้ิน 240.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 240.4 ล้านบาท) 
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัยกเลิก
โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัล าพูน ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองมา
โดยตลอด แต่เน่ืองจากสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลตอบแทนแลว้พบว่า
ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน จึงมีมติเห็นควรอนุมติัให้บริษทัยกเลิกการลงทุนในโครงการดงักล่าว ในไตรมาส 3 ปี 2563 
บริษทัแต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือท าการทบทวนและท าการทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่าง
ก่อสร้างในจงัหวดัล าพูน และบริษทัไดท้ าการทดสอบการดอ้ยค่าและการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
เคร่ืองจกัรท่ีจะน ากลบัมาใช ้
 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินโดยใช ้วิธีราคาตลาด (Market Data Approach) และ
ประเมินมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างโดยใชว้ิธีราคาทุนเปล่ียนแทน (Cost Approach) การวดั
มูลค่ายุติธรรมดงักล่าว ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3  
 

บริษทัท าการทดสอบการดอ้ยค่าและการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเคร่ืองจกัร โดยการประมาณมูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนอา้งอิงจาก 1) มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์และ/หรือ 2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หกัตน้ทุนในการขาย แลว้แต่ตวัใดตวัหน่ึงจะสูงกว่า บริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนจากมูลค่า
จากการใช ้ซ่ึงงวดเวลาของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีระยะเวลาห้าปี และอตัราการเติบโตหลงัจากนั้น  
ซ่ึงก าหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผูบ้ริหารเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน 
ภาษีเ ง ินได  ้ค ่า เ สื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ท่ีจะได้รับจากต้นทุนท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้ และ 
ใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของบริษทั 
 

ในปี 2563 บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างโครงการล าพูนจ านวนเงิน 
4.7 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองจกัรเน่ืองจากการน ากลบัมาใชจ้ านวน 13.0 ลา้นบาทและ 10.5 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการตามล าดบั  
 
การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัมีการโอนท่ีดินและอาคารระหว่างก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 
160.7 ล้านบาท ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เน่ืองจากบริษัทไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าวและ 
ถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 
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13 สัญญำเช่ำ 
 

กลุ่มบริษทัเช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 
กลุ่มบริษทัเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 
กลุ่มบริษทัเช่าเคร่ืองใชส้ านักงานเป็นระยะเวลา 3 - 6 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 218  -  218  - 
- อุปกรณ์ 18,920  -  15,003  - 
- ยานพาหนะ 5,253  -  5,087  - 
- เคร่ืองใชส้ านกังาน 1,309  -  1,097  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,110  -  936  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,123  -  1,123  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพย ์

ท่ีมีมูลค่าต ่า 
 

1,368 
  

- 
  

1,248  - 
ค่าเช่าจ่าย -  28,142  -  23,597 

 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 26.77 ลา้นบาท
และ 22.32 ลา้นบาทตามล าดบั 
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14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์ 
 ตน้ทุนระหวา่ง

พฒันา 
  

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 19,726  710  20,436 
เพ่ิมข้ึน 262  161  423 
ตดัรายการ (550)  -  (550) 
โอน 710  (710)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 20,148  161  20,309 
เพ่ิมข้ึน 385  403  788 
ตดัรายการ (177)  -  (177) 
โอน 161  (161)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 20,517  403  20,920 
      
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 14,085  -  14,085 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,333  -  1,333 
ตดัรายการ (63)  -  (63) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 15,355  -  15,355 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,367  -  1,367 
ตดัรายการ (177)  -  (177) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 16,545  -  16,545 

      
มลูค่าตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 4,793  161  4,954 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 3,972  403  4,375 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์ 
 ตน้ทุนระหวา่ง

พฒันา 
  

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 16,078  516  16,594 
เพ่ิมข้ึน 262  128  390 
ตดัรายการ (385)  -  (385) 
โอน 516  (516)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 16,471  128  16,599 
เพ่ิมข้ึน 386  403  789 
ตดัรายการ (177)  -  (177) 
โอน 128  (128)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 16,808  403  17,211 
      
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 11,658  -  11,658 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,048  -  1,048 
ตดัรายการ (44)  -  (44) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 12,662  -  12,662 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,080  -  1,080 
ตดัรายการ (177)  -  (177) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 13,565  -  13,565 
      

มลูค่าตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 3,809  128  3,937 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 3,243  403  3,646 
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15 สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,804  20,027  18,647  18,829 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 ณ วนัท่ี  ในก าไรหรือ  ในก าไร  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2562  (หมายเหต ุ24)  เบด็เสร็จอ่ืน  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  1,281  (479)  -  802 
เงินลงทุน  175  -  -  175 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,193  1,281  -  5,474 
ประมาณการหน้ีสิน  856  (64)  -  792 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
8,231 

  
3,452 

  
1,101 

  
12,784 

รวม 14,736  4,190  1,101  20,027 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 ณ วนัท่ี  ในก าไรหรือ  ในก าไร  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2563  (หมายเหต ุ24)  เบด็เสร็จอ่ืน  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  802  (649)  -  153 
เงินลงทุน  175  -  -  175 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 5,474  (3,178)  -  2,296 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  1,503  -  1,503 
ประมาณการหน้ีสิน 792  (50)  -  742 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
12,784 

  
1,172 

  
1,227 

  
15,183 

ยอดขาดทุนยกไป -  1,752  -  1,752 
รวม 20,027  550  1,227  21,804 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น   
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 ณ วนัท่ี  ในก าไรหรือ  ในก าไร  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2562  (หมายเหต ุ24)  เบด็เสร็จอ่ืน  2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  1,201  (486)  -  715 
เงินลงทุน  88  -  -  88 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  4,193  1,281  -  5,474 
ประมาณการหน้ีสิน   856  (64)  -  792 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
ผลประโยชนพ์นกังาน 7,579 

 
3,157 

 
1,024 

 
11,760 

รวม 13,917  3,888  1,024  18,829 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น   
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 ณ วนัท่ี  ในก าไรหรือ  ในก าไร  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2563  (หมายเหต ุ24)  เบด็เสร็จอ่ืน  2563 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  715  (610)  -   105  
เงินลงทุน  88  -  -   88  
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 5,474  (3,178)  -  2,296 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  1,503  -  1,503 
ประมาณการหน้ีสิน 792  (50)  -  742 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
ผลประโยชนพ์นกังาน 11,760  1,013  1,140  13,913 

รวม 18,829  (1,322)  1,140  18,647 
 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว        

- สินคา้คงเหลือ  -  1  -  - 
- ประมาณการหน้ีสิน -  1,087  -  - 
- ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 38,757  52,052  -  - 

รวม 38,757  53,140  -  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 38.8 ลา้นบาท (2562: 52.1 ล้านบาท) 
ผูบ้ริหารพิจารณาการใชป้ระโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินอายุในปี 2564 - 2565 (2562: จะส้ินอายุในปี 2563 - 2565)
โดยพิจารณาประกอบกบัแผนธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหนา้ โดยเห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนของการใชป้ระโยชนด์งักล่าว 
อย่างไรก็ตามหากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้พบว่า มีความเป็นไปไดท่ี้ก าไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอท่ีจะน า
ผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ทางภาษีไดอ้าจท าให้มีการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
รายไดภ้าษีเงินไดก้ลบัมาอีกคร้ัง 

 
16 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  7,668   12,949   6,890   10,182 
กิจการอ่ืน   50,665   69,142   41,310   60,589 

รวม   58,333  82,091   48,200  70,771 
 

17 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 7,031  5,828  6,657  4,980 
         
กจิกำรอ่ืน         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  16,398  12,670  15,321  11,777 
เจา้หน้ีค่าขนส่ง  7,290  17,137  5,881  15,224 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  7,941  9,375  7,308  8,791 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย ์  7,185  6,246  7,164  3,324 
ค่าใชจ่้ายในการขายคา้งจ่าย  3,428  5,045  2,894  3,958 
ค่าเช่าคา้งจ่าย  3,029  3,058  2,565  2,835 
อ่ืนๆ   33,317  33,291  28,643  26,804 
รวม  85,619  92,650  76,433  77,693 
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18 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  66,845   57,144  61,551  52,764 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  6,833   4,826  5,950  4,234 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของ
โครงกำรผลประโยชน์ 

 
73,678  

 
61,970  67,501  

 
56,998 
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การเปลีย่นแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของ
โครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 61,970 

 

39,284 

 

56,998 

 

36,181 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  4,354   3,700  3,906  3,318 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  1,042   1,535  951  1,405 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,607 

 

1,226 

 

2,260 

 

1,027 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน - 

 

11,280 

 

- 

 

10,456 
 8,003  17,741  7,117  16,206 
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,135 

 

5,499 

 

5,699 

 

5,118 
        

อ่ืนๆ        
ผลประโยชนจ่์าย (2,430)  (554)  (2,313)  (507) 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของ
โครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 73,678 

 

 
61,970 

 

67,501 

 

56,998 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
โดยมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม 
หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่าย 11.3 ลา้นบาท และ 10.5 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการตามล าดบั 
และท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 9.0 ลา้นบาท และ 8.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเกิดข้ึนจาก 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  
ขอ้สมมติดา้นประชากร 3,659  (11)  3,267  (10) 
ขอ้สมมติทางการเงิน 335  3,550  351  3,199 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,141  1,960  2,081  1,929 

รวม 6,135  5,499  5,699  5,118 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
  

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
  งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด*   1.38 - 1.70  1.67 - 1.83 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน  2.00 - 6.00  3.00 - 6.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน**  3.50 - 18.00  4.00 - 20.00 
อตัรามรณะ***         50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 
 
*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  
**    ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table of 2017)  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด        

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5  (3,828)  (3,047)  (3,423)  (3,060) 

ลดลงร้อยละ 0.5  4,203   3,743  3,752  3,356 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน        

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0  7,907   7,528   7,041   6,743 

ลดลงร้อยละ 1.0  (6,739)  (6,390)   (6,018)  (5,743) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0  (2,725)  (2,940)   (2,431)  (2,640) 

ลดลงร้อยละ 10.0  2,901   3,162   2,586   2,836 
 
แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 
19 ส่วนเกนิทุนและส ำรอง 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

 

80 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

20 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพ้ืนคอนกรีต มวลเบา 
และคานทบัหลงัมวลเบา ซ่ึงมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑค์ลา้ยคลึงกนั ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว และกลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่
มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออกaโดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าแนก
ส่วนงานภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายไดจ้ากการขายตามส่วนงาน
แยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ประเทศไทย   1,717,798  1,948,253  1,446,798  1,607,111 
ประเทศออสเตรเลีย  461   117,420  461  117,420 
อ่ืนๆ   101   628  41  393 
รวม   1,718,360   2,066,301  1,447,300  1,724,924 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผน่ผนงัพ้ืนคอนกรีตมวลเบา และคานทบัหลงั
มวลเบาของบริษทัเป็นเงินประมาณ 1,108.9 ลา้นบาท (2562 : 1,333.1 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  
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21 ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการและค่าใชจ่้ายพนกังาน 39,639  39,577  38,263  38,186 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 8,742  10,630  8,390  9,905 
ค่าเดินทาง 6,001  9,069  6,001  9,069 
ค่าเช่า 599  4,220  576  4,197 
อ่ืนๆ 8,189  9,995  7,880  9,645 

รวม 63,170  73,491  61,110  71,002 

 
22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการและค่าใชจ่้ายพนกังาน 65,400  65,117  62,137  61,412 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จ าหน่าย 

และตดัรายการสินทรัพย ์ 46,978  8,067  46,846  7,921 
ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,526  9,863  10,096  8,376 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 14,147  8,663  11,404  7,757 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3,463  1,290  2,957  1,002 
ค่าเช่า 2,263  2,819  1,938  2,521 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,310  2,280  2,310  2,280 
ค่าเดินทาง 507  1,110  471  1,011 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการ

ปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน    -  
 

11,280  -  
 

10,456 
อ่ืนๆ 11,900  5,853  10,690  5,489 

รวม 158,494  116,342  148,849  108,225 
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23 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  195,962   196,395  173,778  173,727 
สวสัดิการและอ่ืนๆ  56,567   61,246  49,710  53,638 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  8,695   8,441   8,119   7,854 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้  8,003   17,741   7,117   16,206 
ค่าตอบแทนกรรมการ  2,310   2,280   2,310   2,280 

รวม  271,537   286,103   241,034   253,705 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของ
พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนักงานท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนน้ีต้องจ่ายเงินสะสมเป็น 
รายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุน
ในอตัราร้อยละ 4 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
 

24 ภำษเีงนิได้ 
 

ภำษเีงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

    
     
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  25,434  41,077  25,434  41,077 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  386  551  386  551 
  25,820  41,628  25,820  41,628 

         
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของ         

ผลแตกต่างชัว่คราว 15 (550)  (4,190)  1,322  (3,888) 
รวม  25,270  37,438  27,142  37,740 
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ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ผลขาดทุนจากการประมาณ 
    การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
15 (1,227) 

 
(1,101)  (1,140)  (1,024) 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัไม่เท่ากบัอตัราร้อยละ 20 ตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ค านวณจากก าไรทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายการซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายและหกัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้
ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   139,227    217,131 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  27,855  20  43,426 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (1,050)    (1,075) 
ค่าใชจ่้ายปีก่อนท่ีบนัทึกเป็นรายจ่ายทางภาษี 

ในปีปัจจุบนั 
  

(1,813) 
   

(490) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   1,509    5,094 
ผลขาดทุนทางภาษีลดลง   (1,067)    (5,878) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   25,434    41,077 
ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกต ่าไป    386     551 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว    (550)     (4,190) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 18   25,270    17  37,438 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   214,804    189,198 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  42,961  20  37,840 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (16,048)    - 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (980)    (1,004) 
ค่าใชจ่้ายปีก่อนท่ีบนัทึกเป็นรายจ่ายทางภาษี 

ในปีปัจจุบนั 
  

(1,775) 
   

(486) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   1,276    4,727 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   25,434    41,077 
ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกต ่าไป   386    551 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   1,322    (3,888) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 13  27,142  20  37,740 

   
25 เงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 2562 19 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.18  72 
      

ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 22 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562 0.06  24 
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26 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นมูลค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

 

(ข) นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 

กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัใหมี้และการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการสินเช่ือ
ซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการจะรายงาน
การด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบาย
และระบบการบริหารความเส่ียงได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของ
สภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการ
ควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการ
บริหารเพ่ือใหพ้นกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบาย
การบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ี
กลุ่มบริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและ
ในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ข.1)  ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สญัญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็น
ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 
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(ข.1.1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูก
จ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(ข.1.2)  ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา   
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้
แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต
ของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้
ด าเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 
 

คณะกรรมการสินเช่ือก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่
แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการส่งสินคา้ 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอก งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณี 
วงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายท่ีเกินกว่า
วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสินเช่ือ 

 
กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการ
จ่ายช าระสูงสุดท่ี 2 เดือน 
 
ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ข้อมูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 50,398  87,634  41,754  73,337 
กิจการอ่ืน  78,400  107,886  75,087  105,690 
รวม  128,798  195,520  116,841  179,027 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  -  -  -  - 
สุทธิ  128,798  195,520  116,841  179,027 

         

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 50,291  87,634  41,647  73,337 
เกินวนัครบก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 107  -  107  - 
รวม 50,398  87,634  41,754  73,337 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
สุทธิ 50,398  87,634  41,754  73,337 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืน        
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 75,570  105,056  72,621  102,860 
เกินวนัครบก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 1 เดือน 2,830  2,165  2,466  2,165 
1 - 3 เดือน -  665  -  665 

รวม 78,400  107,886  75,087  105,690 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
สุทธิ 78,400  107,886  75,087  105,690 

        
รวม 128,798  195,520  116,841  179,027 

 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัรา
เหล่าน้ีคูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวด
ท่ีเกบ็ขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุ
ท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 60 วนั  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระของกลุ่มบริษทัและ
บริษัทมีการค ้ าประกันโดยสถาบันการเงินในวงเงินจ านวน 6.5 ล้านบาทและ 3.5 ล้านบาท
ตามล าดบั 

 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
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อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของเงินใหกู้ย้ืมและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และ
ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 

 อตัรา      

 ผลตอบแทน   หลงัจาก 1 ปี   

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนพุันธ์       
เจา้หน้ีการคา้  - 82,091  -  82,091 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.20 - 2.53 -  -  - 
  82,091  -  82,091 

 
  งบกำรเงินรวม 

 อตัรา      

 ผลตอบแทน   หลงัจาก 1 ปี   

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนพุันธ์       
เจา้หน้ีการคา้  - 58,333  -  58,333 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.81 - 2.75 20,392  22,185  42,577 
  78,725  22,185  100,910 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อตัรา      

 ผลตอบแทน   หลงัจาก 1 ปี   

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนพุันธ์       
เจา้หน้ีการคา้  - 70,771  -  70,771 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.20 - 3.53 -  -  - 
  70,771  -  70,771 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อตัรา      

 ผลตอบแทน   หลงัจาก 1 ปี   

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนพุันธ์       
เจา้หน้ีการคา้  - 48,200  -  48,200 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.81 - 2.75 16,753  20,300  37,053 
  64,953  20,300  85,273 

 
(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

  
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและ
อตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อ
หรือออกอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือเพ่ือการคา้  
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(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน ซ่ึงเกิดจากการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
จากการมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
สกลุเงินยูโร  
เจา้หน้ีการคา้ 8,550  8,550 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่มคีวำมเส่ียง  8,550  8,550 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    
สกลุเงินยูโร    
เจา้หน้ีการคา้ 8,666  6,311 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่มคีวำมเส่ียง  8,666  6,311 
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27 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่        

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน 

13,841  14,145  5,300  6,500 
(ข) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้        

แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 12,623  2,522  12,623  2,522 
(ค) ภาระผกูพนั        

-  ตามสญัญาก่อสร้าง ติดตั้งติดตั้งเคร่ืองจกัร        
อุปกรณ์และอ่ืนๆ  46,903  18,156  43,942  14,362 

-  ค่าใชจ่้ายส าหรับการก่อสร้าง 
 

       
เข่ือนป้องกนัน ้าท่วม 

 
9,548  10,870  9,548  10,870 

 

(ง) ในปี 2556 บริษทัไดท้ าสญัญาระยะยาวในการซ้ือไอน ้ากบับริษทัแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลาของสญัญา 10 ปี นบัจาก
วนัเร่ิมตน้อายสุญัญา และในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัไดท้ าสญัญาระยะยาวในการซ้ือไอน ้ากบับริษทัอีกแห่งหน่ึง 
โดยมีระยะเวลาของสัญญา 15 ปีนบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไอน ้า โดยสัญญาทั้งสองฉบบัก าหนดราคาสินคา้อา้งอิง
บนพ้ืนฐานของราคาตลาด 

 

(จ) ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือไอน ้ากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงส าหรับโรงงานในจงัหวดัล าพูน 
บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งซ้ือไอน ้าในปริมาณตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นบัจากวนั
เร่ิมตน้อายุสัญญา ซ่ึงวนัเร่ิมตน้อายุสัญญาจะตอ้งไม่เกินวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ในปี 2563 บริษทัไดรั้บรู้ค่าใชจ่้าย
จากการยกเลิกสญัญาเน่ืองจากยติุการก่อสร้างโครงการล าพูนจ านวน 1.7 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน 

 

28 กำรบริหำรจดักำรส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ารงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด
ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑดี์ รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ความมัน่คงของ
การด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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29 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.46 บาท เป็นจ านวนเงิน 184 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหว่างปี 2564 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564  

 

(ข) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 2(ค) กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ 
ผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคับใช้ ณ ว ันท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบของการส้ินสุดการใชม้าตรการผอ่นปรนฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 
ซ่ึงไม่ไดมี้ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
30 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มผีลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้
ในการจดัท างบการเงินน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงิน
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 


