
 

 

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



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                                     
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                                  
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ           
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของ                                            
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 11.5 เร่ือง กำรปฏิบติัตำมกำรร้องขอของกระทรวง                                  
กำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำใหบ้ริษทัร่วมหยดุซ้ือน ้ำมนัดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำ เพื่อหลีกเล่ียงกำรถูก                                        
คว  ่ำบำตรจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน               
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                                                              
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ือง  
เหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สียและมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในงบกำรเงินรวม (แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนและมีรำยไดเ้งินปันผลรับจำกบริษทัร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
เป็นจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมผูบ้ริหำรถึงควำมมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบริษทัร่วมเพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
กำรบนัทึกรำยกำรเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมของฝ่ำยบริหำร กำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำย
กำรบญัชีท่ีบริษทัร่วมใชแ้ละกำรบนัทึกรำยกำรระหวำ่งกนั กำรตรวจสอบควำมมีตวัตนจำกใบหุน้และเอกสำรจำก
บริษทัหลกัทรัพย ์กำรทดสอบกำรค ำนวณของมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนรวมถึงกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน และกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรับเงินปันผล นอกจำกนั้นขำ้พเจำ้ยงัไดข้อ
งบกำรเงินท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของบริษทัร่วมดงักล่ำวเพื่อทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำ
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมวำ่เป็นไปตำมสัดส่วนของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่ำว ตลอดจนไดต้รวจสอบควำมเหมำะสมของกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้   
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่                                               
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ         
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย                                        
เยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน         
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง      
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก        
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                  
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง                           
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

ณฐัวุฒิ สันติเพช็ร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5730 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภำพนัธ์ 2564 



บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,544,446          41,336,348          15,137,447          15,127,386          

เงินลงทุนชวัคราว -                           4,995,108            -                           -                           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7, 8 368,818,881        467,172,764        16,484,143          24,968,756          

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                           -                           412,900,000        269,000,000        

สินคา้คงเหลือ 9 500,542,233        679,465,248        46,137,515          50,918,443          

สินทรัพยชี์วภาพ 480,000               2,800,000            -                           -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ 7 29,015,480          12,851,450          2,547,180            3,568,544            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 29.1 1,649,450            386,936               -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 24,459,697          47,505,737          5,565,064            8,755,894            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 980,510,187        1,256,513,591     498,771,349        372,339,023        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           1,478,836,957     1,642,486,907     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 3,477,058,427     3,145,107,518     644,929,739        644,929,739        

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - ทีดินรอการขาย 7,269,561            7,269,561            7,269,561            7,269,561            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,910,737,529     2,136,459,223     652,765,760        701,706,302        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 30,389,476          35,575,530          27,037,043          27,175,598          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 69,420,294          72,902,030          6,194,930            6,755,661            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7 11,873,551          15,175,467          2,092,101            3,539,971            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,506,748,838     5,412,489,329     2,819,126,091     3,033,863,739     

รวมสินทรัพย์ 6,487,259,025     6,669,002,920     3,317,897,440     3,406,202,762     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 14 814,378,606        761,473,861        500,000,000        490,318,437        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7, 15 429,728,365        605,257,788        22,176,050          43,551,602          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 16 266,880,000 411,950,000        190,000,000        231,245,000        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 7, 17 27,586,779          859,098               7,942,589            859,098               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           4,470,342            -                           -                           

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 29.1 163,355               437,016               -                           104,815               

หนีสินหมุนเวียนอืน 62,662,903          59,559,312          3,777,052            3,627,830            

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,601,400,008     1,844,007,417     723,895,691        769,706,782        

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 532,563,150        782,500,000        365,000,000        555,000,000        

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 7, 17 27,439,376          5,386,014            11,239,662          5,386,014            

ประมาณการตน้ทุนการรือถอน 1,200,480            1,070,480            -                           -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 105,155,533        129,244,324        30,109,508          33,027,913          

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 666,358,539        918,200,818        406,349,170        593,413,927        

รวมหนสิีน 2,267,758,547     2,762,208,235     1,130,244,861     1,363,120,709     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิปโก้ฟดูส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

         หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

         หุ้นสามญั 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 482,579,640        482,579,640        482,579,640        482,579,640        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ทีบริษทัฯซือในราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (80,767,243)         (80,767,243)         -                           -                           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วมทีซือในราคาตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี 1,494,466            1,494,466            -                           -                           

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม

   โดยไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม (135,832,635)       (135,832,635)       -                           -                           

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 40,952,590          40,994,182          -                           -                           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 50,000,000          50,000,000          50,000,000          50,000,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,147,407,501     3,848,177,059     1,655,072,939     1,510,502,413     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (286,333,841)       (299,850,784)       -                           -                           

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,219,500,478     3,906,794,685     2,187,652,579     2,043,082,053     

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,487,259,025     6,669,002,920     3,317,897,440     3,406,202,762     

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,500,123,559     3,561,064,263     255,066,768        353,565,577        

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           38,999,997          19,799,998          

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม 11 -                           -                           517,834,324        258,917,162        

รายไดอื้น 20 75,687,763          125,953,143        46,800,794          81,748,631          

รวมรายได้ 2,575,811,322     3,687,017,406     858,701,883        714,031,368        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,064,387,522     3,178,577,480     173,652,933        244,882,926        

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 311,001,624        436,828,614        -                           7,549                   

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 477,038,964        541,720,254        179,440,341        187,366,062        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           163,649,950        122,850,000        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 24,191,743          -                           171,489               32,835                 

รวมค่าใช้จ่าย 2,876,619,853     4,157,126,348     516,914,713        555,139,372        

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (300,808,531)       (470,108,942)       341,787,170        158,891,996        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 836,967,622        732,668,446        -                           -                           

รายไดท้างการเงิน 52,264                 69,825                 9,451,564            3,798,438            

ตน้ทุนทางการเงิน (50,962,001)         (69,945,288)         (32,107,939)         (43,376,092)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 485,249,354        192,684,041        319,130,795        119,314,342        

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 22 (3,436,893)           14,983,118          (1,581,444)           3,166,989            

กาํไรสําหรับปี 481,812,461        207,667,159        317,549,351        122,481,331        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 11 13,516,943          (237,739,028)       -                           -                           

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 18 (13,686,046)         -                           (4,082,852)           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (169,103)              (237,739,028)       (4,082,852)           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 481,643,358        (30,071,869)         313,466,499        122,481,331        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 481,812,461        207,667,159        317,549,351        122,481,331        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 481,643,358        (30,071,869)         313,466,499        122,481,331        

กาํไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.00                     0.43                     0.66                     0.25                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปลียนแปลง

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม ทไีม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ของบริษทัยอ่ยทบีริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยของ ของบริษทัร่วมโดย ส่วนทุนจากการจา่ย ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ทีออก ซือในราคาสูงกวา่ บริษทัร่วมทีซือในราคา ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ - เบด็เสร็จอืน รวมองคป์ระกอบอืน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าตามบญัชี ตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี ควบคุมของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 482,579,640               (80,767,243)                  1,494,466                   (135,832,635)              41,070,724                 50,000,000                 3,876,971,449         (62,111,756)                    (62,111,756)                4,173,404,645            

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  207,667,159            -                                      -                                  207,667,159               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                               (237,739,028)                  (237,739,028)              (237,739,028)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  207,667,159            (237,739,028)                  (237,739,028)              (30,071,869)                

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                  -                                    -                                  -                                  (76,542)                       -                                  -                               -                                      -                                  (76,542)                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  (236,461,549)           -                                      -                                  (236,461,549)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 482,579,640               (80,767,243)                  1,494,466                   (135,832,635)              40,994,182                 50,000,000                 3,848,177,059         (299,850,784)                  (299,850,784)              3,906,794,685            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 482,579,640               (80,767,243)                  1,494,466                   (135,832,635)              40,994,182                 50,000,000                 3,848,177,059         (299,850,784)                  (299,850,784)              3,906,794,685            

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  481,812,461            -                                      -                                  481,812,461               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  (13,686,046)             13,516,943                     13,516,943                 (169,103)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  468,126,415            13,516,943                     13,516,943                 481,643,358               

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม -                                  -                                    -                                  -                                  (41,592)                       -                                  -                               -                                      -                                  (41,592)                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  (168,895,973)           -                                      -                                  (168,895,973)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 482,579,640               (80,767,243)                  1,494,466                   (135,832,635)              40,952,590                 50,000,000                 4,147,407,501         (286,333,841)                  (286,333,841)              4,219,500,478            

-                                  -                                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                               -                                      -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(หน่วย: บาท)



ทุนเรือนหุน้ทีออก จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 482,579,640             50,000,000               1,624,482,631          2,157,062,271          

กาํไรสาํหรับปี -                               -                               122,481,331             122,481,331             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               122,481,331             122,481,331             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               (236,461,549)           (236,461,549)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 482,579,640             50,000,000               1,510,502,413          2,043,082,053          

-                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 482,579,640             50,000,000               1,510,502,413          2,043,082,053          

กาํไรสาํหรับปี -                               -                               317,549,351             317,549,351             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                               -                               (4,082,852)               (4,082,852)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               313,466,499             313,466,499             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               (168,895,973)           (168,895,973)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 482,579,640             50,000,000               1,655,072,939          2,187,652,579          

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 485,249,354       192,684,041       319,130,795       119,314,342       

ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงนิไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 381,670,305       347,624,826       71,589,965         64,287,387         

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (2562: โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ) 4,880,868           (587,874)             -                          -                          

   ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (16,692,377)        20,229,888         1,189,877           (2,420,391)          

   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 9,933,203           23,195,067         -                          6,409,923           

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          163,649,950       122,850,000       

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 2,320,000           (2,140,529)          -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (1,346,876)          (1,064,321)          19,691                7,762                  

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (1,486,094)          290,034              -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,853,375           18,580,110         (730,932)             (195,236)             

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,149,670           325,178              -                          -                          

   ประมาณการตน้ทุนการรือถอนเพมิขึน (ลดลง) 130,000              (1,209,120)          -                          -                          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,453,022         38,447,724         6,060,618           9,996,923           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (836,967,622)      (732,668,446)      -                          -                          

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (38,999,997)        (19,799,998)        

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม -                          -                          (517,834,324)      (258,917,162)      

   รายไดท้างการเงิน (52,264)               (69,825)               (9,451,564)          (3,798,438)          

   ตน้ทุนทางการเงิน 50,962,001         69,945,288         32,107,939         43,376,092         

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 98,056,565         (26,417,959)        26,732,018         81,111,204         

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 97,091,250         95,626,653         8,464,922           20,497,416         

   สินคา้คงเหลือ 185,682,189       263,584,701       3,591,051           7,065,148           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 4,356,214           36,157,037         60,139                (2,214,065)          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 3,301,916           (5,243,825)          1,447,870           (450,125)             

หนีสินจากการดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (161,971,632)      (177,188,119)      (21,366,058)        (23,231,494)        

   หนีสินหมุนเวียนอนื 2,770,493           (24,327,822)        148,324              288,167              

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (55,463,866)        (7,563,541)          (14,082,588)        (2,077,881)          

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 173,823,129       154,627,125       4,995,678           80,988,370         

   จ่ายดอกเบีย (49,962,796)        (68,759,162)        (31,260,189)        (42,168,434)        

   จ่ายภาษเีงนิได้ (7,167,575)          (15,952,167)        (1,092,534)          -                          

   รับคืนภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่าย 4,220,807           6,107,025           4,220,807           6,107,025           

 เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 120,913,565       76,022,821         (23,136,238)        44,926,961         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํทีมีอายเุกิน 3 เดือน (เพมิขึน) ลดลง 4,995,108           (44,211)               -                          -                          

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                          -                          (143,900,000)      (179,000,000)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 924,554              3,610,886           730,935              216,446              

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (91,425,809)        (198,047,345)      (2,650,206)          (24,142,393)        

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,255,916)          (1,418,632)          (542,094)             (18,400)               

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          38,999,997         19,799,998         

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 517,834,324       258,917,162       517,834,324       258,917,162       

ดอกเบียรับ 52,264                69,825                9,451,564           3,798,438           

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 429,124,525       63,087,685         419,924,520       79,571,251         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 52,904,745         (8,526,139)          9,681,563           250,318,437       

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (24,831,914)        (369,145)             (6,318,811)          (369,145)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18,663,150         406,746,659       -                          56,746,659         

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (413,670,000)      (365,000,000)      (231,245,000)      (201,200,000)      

เงินปันผลจ่าย (168,895,973)      (236,461,549)      (168,895,973)      (236,461,549)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (535,829,992)      (203,610,174)      (396,778,221)      (130,965,598)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 14,208,098         (64,499,668)        10,061                (6,467,386)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 41,336,348         105,836,016       15,127,386         21,594,772         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 55,544,446         41,336,348         15,137,447         15,127,386         

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

   รายการซืออปุกรณที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 518,619              12,007,725         75,620                13,000                

   รายการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                          1,115,417           -                          -                          

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากการทาํสญัญาเช่า 11,371,315         6,614,257           809,752              6,614,257           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่คือกลุ่มครอบครัวทรัพยส์ำคร  ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำร
เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ                                          
“กลุ่มบริษทั”) โดยรำยละเอียดของบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัต่อไปน้ี  

  จดัตั้งขึ้นใน   
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทุนเรียกช ำระแลว้ อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

   2563 2562 2563 2562 
   (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ำกดั              
(“ทีเอฟบี”) 

ผลิตและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 

ไทย 600.00 600.00 100.00 100.00 

บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ำกดั (ถือหุ้น
ร้อยละ 87.75 โดยบริษทัฯ และ
ร้อยละ 12.25 โดยทีเอฟบี) 

กิจกำรคำ้ปลีก ไทย 200.00 200.00 100.00 100.00 

บริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จ ำกดั ผลิตสำรสกดัจำก
สมุนไพรและ
กำรเกษตร 

ไทย 36.80 36.80 100.00 100.00 

บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลไม้
กระป๋องและน ้ำผลไม้
กระป๋อง  

ไทย 700.00 700.00 100.00 100.00 

บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั*     
(ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยทีเอฟบี) 

ไม่มีกิจกรรมด ำเนินงำน ไทย 0.25 0.25 100.00 100.00 

*เลิกกิจกำรและอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรช ำระบญัชี 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัและรำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำร
ส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร                   
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ                             
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ                              
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร                         
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

 กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17                              
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำก
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบ                               
งบกำรเงินขอ้ 4 

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

 แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมี
ผลบังคับใช้ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยใน
ช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ถึง 3 
ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำง
บญัชีในเร่ืองกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์และกำรไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้หเ้ช่ำมำถือเป็นกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 

 ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์และปรับปรุง                                               
กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำแลว้ ดงันั้น ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติม
ทำงบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผำ่นมำ  
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ 

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน     
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปี
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีโดยปรับปรุง
กบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวดปี 2563 แต่มีผลกระทบต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบจำก  
 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี                

1 มกรำคม 2563 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ                       
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน              

ฉบบัท่ี 16 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี             1 
มกรำคม 2563  
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 4,995 (4,995) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 4,995 - 4,995 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  2,136,459 - 62,242 2,198,701 
     
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 859 - 23,458 24,317 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,386 - 38,784 44,170 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบจำก  
 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี                                         

1 มกรำคม 2563 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ                     
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน              

ฉบบัท่ี 16 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี                   

1 มกรำคม 2563  
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  701,706 - 18,446 720,152 
     
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 859 - 5,438 6,297 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,386 - 13,008 18,394 
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4.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ และมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ี
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                       
1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 41,336 - 41,336 41,336 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 467,173 - 467,173 467,173 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 387 387 - 387 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 4,995 - 4,995 4,995 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,506 - 47,506 47,506 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,175 - 15,175 15,175 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 576,572 387 576,185 576,572 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมหลกักำร               

บญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                                  
1 มกรำคม 2563 

    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15,127 - 15,127 15,127 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 24,969 - 24,969 24,969 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 269,000 - 269,000 269,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,756 - 8,756 8,756 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,540 - 3,540 3,540 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 321,392 - 321,392 321,392 
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 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่ำยติุธรรม 0.4 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
0.1 ลำ้นบำท) 

4.2 สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 92,426 47,426 
หกั: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (15,629) (13,391) 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ  25,753 4,412 
หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (38,619) (19,492) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (1,689) (509) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
62,242 

 
18,446 

หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 6,245 6,245 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 68,487 24,691 

   
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.16 3.15 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน 24,317 6,297 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 44,170 18,394 

 68,487 24,691 
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5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้  

 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอัตรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต                       
ในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต                           
ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                              
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ย                              
ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช้  
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5.4 เกษตรกรรม 

 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภำพเป็นผลสับปะรดท่ียงัไม่ได้เก็บเก่ียว และผลิตผลทำงกำรเกษตรเป็น                         
ผลสับปะรดท่ีเก็บเก่ียวแลว้ ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย และมูลค่ำยุติธรรม
หกัตน้ทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเก่ียว ตำมล ำดบั 

 มูลค่ำยติุธรรมของผลสับปะรดค ำนวณโดยใชว้ิธีอำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยติุธรรมหกัประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย ณ 
จุดเก็บเก่ียว ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและ
ผลิตผลทำงกำรเกษตรบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

5.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - ท่ีดินรอกำรขำย 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - ท่ีดินรอกำรขำยในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุน
กำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้นบริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - ท่ีดินรอกำรขำย ดว้ยรำคำทุน
หกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์และพืชเพื่อกำรใหผ้ลิตผลซ่ึงเป็นตน้สับปะรดแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์และพืชเพื่อกำรใหผ้ลิตผลค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณ และค ำนวณตำมประมำณกำรก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัร และประมำณ
กำรผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว ดงัน้ี 

ค่ำพฒันำท่ีดิน 10 ปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10 ถึง 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ 10 ถึง 20 ปี และตำมประมำณกำรก ำลงักำรผลิต 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3 ถึง 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ถึง 10 ปี 
พืชเพื่อกำรใหผ้ลิตผล ตำมประมำณกำรผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว 
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 ตน้ทุนท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือ กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสภำพของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผูกพนั
ของกลุ่มบริษทั ถือรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยหรือตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตัดรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3 ถึง 10 ปี 

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้
วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์                     
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวยงัคงมีอำยุกำรให้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน 

5.9 สัญญำเช่ำ 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำร
ควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิง
พร้อมใชง้ำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 3 ปี 
  พื้นท่ีในอำคำร 3 ถึง 5 ปี 
  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3 ปี 
  ยำนพำหนะ 3 ถึง 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำ
เช่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนั
แปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำ
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และกำรจ่ำย
ค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะ
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิด
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
กลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนกังำนท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

  



14 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมี
ขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำร
ประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะ
ได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะ
ของสินทรัพย์ท่ีก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใช้
แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถ
จะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำม
รอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

   



15 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                               
ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.15 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนจะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย  
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 เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยได้อ่ืนในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

 ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของ
กระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ 
และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ี
อำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้ นอย่ำงมี
นัยส ำคญันับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกับผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน   
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กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญัเม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำเม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำร
เงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอย่ำงมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูล
ภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของ
ลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยข้อมูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชีเม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

 กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำร
มีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

5.17 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ เช่น สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำ
ดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนและอตัรำดอกเบ้ีย ตำมล ำดบั  

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกว่ำศูนย ์
และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์  

กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยสุัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน  
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 การบัญชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของบริษัทร่วม 

 บริษทัร่วมจะรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง 
(สัญญำซ้ือขำยสินคำ้โภคภณัฑล์่วงหน้ำ) ส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสดเขำ้ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะโอนส ำรองดงักล่ำวไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือ
กระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือคำดว่ำจะไม่
เกิดขึ้นแลว้  

 ณ วนัท่ีจะใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัร่วมจะมีกำรจดัท ำเอกสำรอย่ำงเป็นทำงกำรและปรับปรุง
อย่ำงต่อเน่ืองเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียง และควำมสัมพนัธ์ของเคร่ืองมือท่ี
ใชป้้องกนัควำมเส่ียงกบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง โดยระบุถึงลกัษณะของควำมเส่ียงท่ีจะป้องกนั 
วิธีท่ีบริษทัร่วมใชใ้นกำรประเมินประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ของควำมไม่มีประสิทธิผล และวิธีก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 บริษทัร่วมจะถือวำ่กำรป้องกนัควำมเส่ียงมีประสิทธิผลเม่ือเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงมีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

- ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

- ปริมำณของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงต่อปริมำณของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง เท่ำกบั
อตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

5.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ                         
ไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้                             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                     
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี                                
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั
มีดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกประมำณ
กำรรำคำขำยซ่ึงอิงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน และประมำณกำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว        
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำ        
เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ำยบริหำร 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
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 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต                   
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ                            
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้ น
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจกำร                              
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 254 352 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรจดักำร - - 40 71 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 9 4 อตัรำร้อยละ 2.3 - 3.7 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 39 20 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขำยสินคำ้ 3 2 - - รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย - 1 - - รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 518 259 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน      
ขำยสินคำ้ 2 2 - - รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 37 42 12 17 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
(หมำยเหตุ 8) 

    

บริษทัยอ่ย - - 16,263 23,110 
บริษทัร่วม 1,104 1,191 86 61 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั) 701 774 - - 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,805 1,965 16,349 23,171 

     
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั) 312 272 130 121 

รวมค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 312 272 130 121 

     
เงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั) 7,166 9,703 1,961 3,409 

รวมเงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7,166 9,703 1,961 3,409 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 15)     

บริษทัยอ่ย - - 35 109 
บริษทัร่วม 503 633 420 144 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 1,190 1,554 286 171 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,693 2,187 741 424 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 28,055 - 10,774 - 

รวมหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 28,055 - 10,774 - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และ                       
กำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 

 
เพ่ิมขึ้น                    
ระหว่ำงปี 

 
ลดลง 

ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั บริษทัยอ่ย 217,000 291,000 (203,000) 305,000 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 37,000 56,900 (21,000) 72,900 

บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ำกดั บริษทัยอ่ย 15,000 35,000 (15,000) 35,000 

รวม  269,000 382,900 (239,000) 412,900 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 29 40 29 28 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2 2 2 2 
รวม 31 42 31 30 

ภำระค ำ้ประกนักบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษัทฯมีภำระจำกกำรค ้ ำประกันให้กับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ                       
งบกำรเงินขอ้ 14 และ 16 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,238 1,686 12,456 16,250 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 33 218 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,271 1,904 12,456 16,250 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน       
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 272,778 285,497 - - 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 27,331 91,786 - - 
3 - 6 เดือน 1,052 5 - - 
6 - 12 เดือน 2 - - - 
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 2,579 503 - - 

รวม 303,742 377,791 - - 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ 

เกิดขึ้น (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  (5,180) (299) - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  298,562 377,492 - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 299,833 379,396 12,456 16,250 

ลูกหนีอ่ื้น       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 534 61 3,893 6,921 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 67,733 86,846 51 1,691 
เงินทดรองพนกังำน 564 300 84 79 
รำยไดค้ำ้งรับ 155 570 - 28 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 68,986 87,777 4,028 8,719 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธ ิ 368,819 467,173 16,484 24,969 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน                          
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 299 - 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 4,881 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 5,180 - 

9. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุน   
ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิ                   

ท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 259,644 437,295 (34,210) (49,757) 225,434 387,538 
งำนระหวำ่งท ำ 9,168 5,603 (79) (360) 9,089 5,243 
วตัถุดิบ 201,387 210,555 (7,976) (8,168) 193,411 202,387 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 56,266 57,973 (598) (1,270) 55,668 56,703 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 16,940 27,594 - - 16,940 27,594 
รวม 543,405 739,020 (42,863) (59,555) 500,542 679,465 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุน   
ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิ                    

ท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 2,740 5,733 - (153) 2,740 5,580 
งำนระหวำ่งท ำ 4,529 3,181 - - 4,529 3,181 
วตัถุดิบ 7,254 10,965 (1,798) (455) 5,456 10,510 
อะไหล่และวสัดุใชส้ิ้นเปลือง 31,937 31,685 (37) (38) 31,900 31,647 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 1,513 - - - 1,513 - 
รวม 47,973 51,564 (1,835) (646) 46,138 50,918 
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 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับส ำหรับ ปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือต้นปี 59,555 39,325 646 3,066 
บวก: บนัทึกเพิ่มระหวำ่งปี 125,854 135,866 2,703 10,451 
หกั: กลบัรำยกำรระหวำ่งปี (142,546) (115,636) (1,514) (12,871) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 42,863 59,555 1,835 646 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั รำคำทุน 

 2563 2562 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ำกดั 729,050 729,050 
บริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ำกดั 175,500 175,500 
บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ ำกดั 160,787 160,787 
บริษทั ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั 700,000 700,000 
รวม 1,765,337 1,765,337 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (286,500) (122,850) 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 1,478,837 1,642,487 

 ทุนเรียกช ำระแลว้และสัดส่วนเงินลงทุนไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.2 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
บริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ ำกดั 39,000 19,800 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 บริษทั ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท ทิปโก้               
เอฟแอนดบี์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรช ำระบญัชี 
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 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ำกดั และบริษทั 
ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 53 ลำ้นบำท และ 111 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บริษทัฯ
ไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้รีเทล จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 123 ลำ้นบำท 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอยและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทัฯ
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 23.4345 
และร้อยละ 23.4583 ตำมล ำดบั 

11.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

รำคำทุน 644,930 644,930 644,930 644,930 
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 3,477,058 3,145,108 - - 

11.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
รับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในระหวำ่งปี 836,968 732,668 - - 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำก                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 13,517 (237,739) - - 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวำ่งปี - - 517,834 258,917 

11.3 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีจ ำนวนเงินประมำณ 6,473 ลำ้นบำท 
และ 7,841 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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11.4 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 11,114 15,162 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,220 10,100 
หน้ีสินหมุนเวียน 5,918 11,473 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 395 211 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2563 2562 
รำยได ้ 26,355 37,480 
ก ำไรส ำหรับปี 3,597 3,146 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 62 (1,029) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 3,659 2,117 

11.5 กำรยกเลิกกำรซ้ือน ้ำมนัดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำ 

 ในเดือนมกรำคม 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกำประกำศและก ำหนดมำตรกำรคว ่ำบำตรต่อบริษทัคำ้น ้ ำมนั
แห่งหน่ึงของประเทศเวเนซูเอลำ ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ ำมันดิบหลักท่ีบริษทัร่วมใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิต                                    
ยำงมะตอย คิดเป็นสัดส่วนประมำณคร่ึงหน่ึงของปริมำณผลิตภณัฑย์ำงมะตอยทั้งหมดท่ีบริษทัร่วมขำยใน                                                   
แต่ละปี บริษทัร่วมไดติ้ดต่อส ำนักงำนกฎหมำย 2 แห่ง เพื่อขอค ำแนะน ำในเร่ืองผลกระทบของมำตรกำร                                                     
คว ่ำบำตรต่อกำรซ้ือน ้ ำมนัดิบและกำรจ่ำยช ำระเงิน โดยส ำนกังำนกฎหมำยทั้ง 2 แห่งมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรคำ้ดงักล่ำวไม่ขดัต่อขอ้กฎหมำยใด ๆ  ท่ีบงัคบัใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรคว ่ำบำตรดงักล่ำว บริษทัร่วม                
จึงไดด้ ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมปกติธุรกิจของบริษทัร่วม 

 ต่อมำในเดือนกนัยำยน 2563 กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ (US State Department) ไดร้้องขอให้
บริษทัร่วมหยดุซ้ือน ้ำมนัดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำ โดยใหมี้ผลตั้งแต่ปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 เป็นตน้ไป 
ดังนั้นเพื่อหลีกเล่ียงกำรถูกคว ่ำบำตรจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ บริษทัร่วมจึงตัดสินใจปฏิบัติตำมและ                    
แจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหก้บัทำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำทรำบ ในปัจจุบนั บริษทัร่วมได้
หยดุซ้ือน ้ำมนัดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำแลว้ 

 ทั้งน้ี บริษทัร่วมไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 
2563 วนัท่ี 15 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563 ซ่ึงรวมถึงแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำร
หยุดซ้ือน ้ ำมนัดิบจำกแหล่งปัจจุบนั โดยกำรพิจำรณำแผนกำรซ้ือน ้ ำมนัดิบจำกแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศ
เวเนซูเอลำ หรือแผนกำรจดัหำยำงมะตอยจำกแหล่งอ่ืน 
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12. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ                    สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  สินทรัพย ์  
 ค่ำพฒันำ

ท่ีดิน 
อำคำรและ              
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์ ท่ีดิน 

พ้ืนท่ีใน
อำคำร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์

 
อื่น ๆ อื่น ๆ 

ระหว่ำง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน            
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 332,167 1,508,810 2,567,845 304,025 - - - - 259,301 34,090 5,006,238 
ซ้ือเพ่ิม - - 310 8,140 - - - - 81,037 107,149 196,636 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,795) (7,312) (45,520) - - - - (11,793) - (66,420) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 23,908 54,875 50,062 - - - - 692 (129,537) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 332,167 1,530,923 2,615,718 316,707 - - - - 329,237 11,702 5,136,454 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใช ้ - - - - 2,131 42,468 12,555 12,440 (7,352) - 62,242 

ซ้ือเพ่ิม - - 3,089 4,488 - 8,984 904 1,483 51,615 20,744 91,307 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (425) (3,017) (11,056) - - - - (81,783) - (96,281) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 5,275 18,810 1,428 - - - - 123 (25,636) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 332,167 1,535,773 2,634,600 311,567 2,131 51,452 13,459 13,923 291,840 6,810 5,193,722 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 ท่ีดินและ                    สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  สินทรัพย ์  
 ค่ำพฒันำ

ท่ีดิน 
อำคำรและ              
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์ ท่ีดิน 

พ้ืนท่ีใน
อำคำร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์

 
อื่น ๆ อื่น ๆ 

ระหว่ำง
ติดตั้ง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 32,148 731,974 1,332,145 217,725 - - - - 210,295 - 2,524,287 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,940 67,609 196,183 28,522 - - - - 29,015 - 325,269 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/        
ตดัจ ำหน่ำย - (865) (7,104) (25,023) - - - - (11,069) - (44,061) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 36,088 798,718 1,521,224 221,224 - - - - 228,241 - 2,805,495 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใช ้ - - - - - - - 585 (585) - - 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,630 68,180 199,540 29,952 533 16,436 5,991 3,930 47,301 - 375,493 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/        
ตดัจ ำหน่ำย - (381) (2,976) (10,198) - - - - (78,949) - (92,504) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 39,718 866,517 1,717,788 240,978 533 16,436 5,991 4,515 196,008 - 3,088,484 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ            
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 - - 194,668 - - - - - - - 194,668 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย - - (168) - - - - - - - (168) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - - 194,500 - - - - - - - 194,500 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 - - 194,500 - - - - - - - 194,500 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี            
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 296,079 732,205 899,994 95,483 - - - - 100,996 11,702 2,136,459 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 292,449 669,256 722,312 70,589 1,598 35,016 7,468 9,408 95,832 6,810 1,910,738 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี            
2562 (จ ำนวน 195 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 325,269 

2563 (จ ำนวน 227 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 375,493 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและ                   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้    
 ค่ำพฒันำ

ท่ีดิน 
อำคำรและ              
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์

พ้ืนท่ีใน
อำคำร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์ อื่น ๆ 

 
อื่น ๆ 

สินทรัพย ์ 
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน           
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 123,627 390,037 357,517 33,899 - - - 32,839 17,925 955,844 
ซ้ือเพ่ิม - - - 1,309 - - - 8,009 11,468 20,786 
จ ำหน่ำย - - (231) (59) - - - (2,085) - (2,375) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 800 15,400 12,203 - - - 327 (28,730) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 123,627 390,837 372,686 47,352 - - - 39,090 663 974,255 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน                              
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใช ้ - - - - 15,119 2,745 7,934 (7,352) - 18,446 

ซ้ือเพ่ิม - - - 334 - - 810 25 2,354 3,523 
จ ำหน่ำย - - - - - - - (5,235) - (5,235) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 636 683 552 - - - 123 (1,994) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 123,627 391,473 373,369 48,238 15,119 2,745 8,744 26,651 1,023 990,989 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ) 
 ท่ีดินและ                   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้    
 ค่ำพฒันำ

ท่ีดิน 
อำคำรและ              
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
ส่วนประกอบ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์

พ้ืนท่ีใน
อำคำร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์ อื่น ๆ 

 
อื่น ๆ 

สินทรัพย ์ 
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 3 54,047 105,116 23,885 - - - 30,400 - 213,451 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6 20,048 34,583 5,073 - - - 1,516 - 61,226 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (63) (59) - - - (2,063) - (2,185) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 9 74,095 139,636 28,899 - - - 29,853 - 272,492 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน                       
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใช ้ - - - - - - 585 (585) - - 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6 20,033 35,990 5,967 5,045 1,349 1,658 861 - 70,909 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - - - - (5,235) - (5,235) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 15 94,128 175,626 34,866 5,045 1,349 2,243 24,894 - 338,166 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ           
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 - - 225 - - - - - - 225 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย - - (168) - - - - - - (168) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - - 57 - - - - - - 57 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 - - 57 - - - - - - 57 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี           
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 123,618 316,742 232,993 18,453 - - - 9,237 663 701,706 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 123,612 297,345 197,686 13,372 10,074 1,396 6,501 1,757 1,023 652,766 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี           
2562 (จ ำนวน 43 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  61,226 

2563 (จ ำนวน 34 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  70,909 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึง                         
ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่  มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำร                          
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์ังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ  1,868 ลำ้นบำท (2562: 1,763 ลำ้นบำท) (เฉพำะของ
บริษทัฯ: 89 ลำ้นบำท 2562: 77 ลำ้นบำท)  

กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน โดยมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ท่ีดิน 104 104 17 17 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 337 369 260 274 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 53 71 - - 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
เคร่ืองหมำย
กำรคำ้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 26,051 88,173 3,247 117,471 
ซ้ือเพิ่ม - - 2,064 2,064 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (561) - (561) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 1,994 (1,994) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 26,051 89,606 3,317 118,974 
ซ้ือเพิ่ม - 2,141 - 2,141 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,490) (1,151) (2,641) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 26,051 90,257 2,166 118,474 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
เคร่ืองหมำย
กำรคำ้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 61,278 - 61,278 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 22,356 - 22,356 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ี      
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (236) - (236) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 83,398 - 83,398 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 6,177 - 6,177 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ี      
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,490) - (1,490) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 88,085 - 88,085 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 26,051 6,208 3,317 35,576 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 26,051 2,172 2,166 30,389 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เคร่ืองหมำย
กำรคำ้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 26,463 24,706 18 51,187 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 18 (18) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 26,463 24,724 - 51,187 
ซ้ือเพิ่ม - 542 - 542 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 26,463 25,266 - 51,729 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ต่อ) 

 
เคร่ืองหมำย
กำรคำ้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 20,950 - 20,950 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 3,061 - 3,061 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 24,011 - 24,011 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 681 - 681 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 24,692 - 24,692 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 26,463 713 - 27,176 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 26,463 574 - 27,037 

14.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 2563 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR+0.5 4,379 1,474 - 318 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1.89 - 2.90 810,000 760,000 500,000 490,000 
รวม 814,379 761,474 500,000 490,318 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัย่อยค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) - - 30 104 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 148,534 200,251 6,869 9,418 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 1,693 2,187 711 320 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,308 53,078 5,969 5,353 
เจำ้หน้ีค่ำส่งเสริมกำรขำย 180,546 223,650 - - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 55,647 126,092 8,597 28,357 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 429,728 605,258 22,176 43,552 
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16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย  กำรช ำระคืน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี)  2563 2562 2563 2562 
1 THBFIX + 1.95 ทุกสำมเดือนตำมจ ำนวนท่ี  

ก ำหนดในสัญญำ โดยมี
ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้
งวดสุดทำ้ยในเดือน
พฤศจิกำยน 2566 

300,000 400,000 300,000 400,000 

2 THBFIX + 2.40 ทุกสำมเดือนตำมจ ำนวนท่ี  
ก ำหนดในสัญญำ โดยมี
ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้
งวดสุดทำ้ยในเดือน
ธนัวำคม 2563 

- 151,950 - 41,245 

3 THBFIX + 2.50 ทุกสำมเดือนตำมจ ำนวนท่ี  
ก ำหนดในสัญญำ โดยมี
ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้
งวดสุดทำ้ยในเดือน
พฤศจิกำยน 2566 

255,000 345,000 255,000 345,000 

4 THBFIX + 2.35 ทุกสำมเดือนตำมจ ำนวนท่ี  
ก ำหนดในสัญญำ โดยมี
ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้
งวดสุดทำ้ยในเดือน
กุมภำพนัธ์ 2567 

227,500 297,500 - - 

5 MLR - 2.20 ทุกสำมเดือนตำมจ ำนวนท่ี  
ก ำหนดในสัญญำ โดยมี
ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้
งวดสุดทำ้ยในเดือน
มิถุนำยน 2568 

16,943 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

รวม 799,443 1,194,450 555,000 786,245 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (266,880) (411,950) (190,000) (231,245) 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด 
   ช ำระภำยในหน่ึงปี 532,563 782,500 365,000 555,000 
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ในเดือนกรกฎำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำกู้เงินจำกธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อ                                      
กำรจดัซ้ือเคร่ืองจกัรส ำหรับกำรผลิตสำรสกดัจำกเปลือกสับปะรดและกระชำยด ำอบแห้ง โดยมีวงเงินกูย้มื
ระยะยำวเป็นจ ำนวนเงิน 31 ลำ้นบำท มีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัย่อย                        
ไดมี้กำรเบิกใชว้งเงินกูย้มืดงักล่ำวแลว้เป็นจ ำนวนเงิน 19 ลำ้นบำท เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดย
บริษทัฯ 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,194,450 786,245 
บวก: กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 18,663 - 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (413,670) (231,245) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 799,443 555,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน                                           
12 ลำ้นบำท (2562: 57 ลำ้นบำท) 

 เง่ือนไขของสัญญำเงินกู ้

 เงินกูย้มืค  ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดิน อำคำร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บำงส่วนของกลุ่มบริษทั 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ี
ก ำหนดในสัญญำ กำรหำ้มก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นบำงส่วน เป็นตน้ 

 สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรใน
ประเทศแห่งหน่ึงจำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกูย้ืมเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 
ต่อปี โดยมีมูลค่ำสัญญำคงเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 41 ล้ำนบำท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สัญญำ
แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวไดห้มดอำยแุลว้ 
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17. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 56,975 7,398 20,450 7,398 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,949) (1,153) (1,267) (1,153) 
รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 55,026 6,245 19,183 6,245 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (27,587) (859) (7,943) (859) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 27,439 5,386 11,240 5,386 

 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 1 - 5 ปี 

 กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 29.2 ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 26,890 8,052 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,516 693 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 2,230 240 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 14,037 8,662 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปร 203 - 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญำเช่ำพื้นท่ีในอำคำรซ่ึงมีกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำท่ีผนัแปรตำมยอดขำย อำยุสัญญำเช่ำมี
ระยะเวลำ 1 - 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 41 
ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 15 ลำ้นบำท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำ
เช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส ำหรับสินทรัพย์
สิทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจ ำนวน 11 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 1 ลำ้นบำท)   
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18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนแสดง                            
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 129,244 98,360 33,028 25,109 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  13,455 11,559 5,491 3,958 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,998 3,020 570 739 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ - 23,869 - 5,300 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  10,282 - 3,329 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 5,641 - 1,775 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (55,464) (7,564) (14,083) (2,078) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 105,156 129,244 30,110 33,028 

 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้เป็นจ ำนวนประมำณ 
6 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 4 ลำ้นบำท) (2562: 8 ลำ้นบำท เฉพำะของบริษทัฯ: 2 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 9 ปี (เฉพำะของบริษทัฯ: 9 ปี) (2562: 9 ปี เฉพำะของบริษทัฯ: 9 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 

อตัรำคิดลด 1.5 2.5 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  1.5 - 5.0 3.0 - 5.0 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.0 - 50.0 0.0 - 50.0 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (6) 7 (2) 2 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  7 (7) 2 (2) 

  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (5) 6 (1) 1 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  7 (6) 2 (2) 

19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

20.  รำยได้อ่ืน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
โอนกลบัส ำรองค่ำส่งเสริมกำรขำย 25,387 48,089 - - 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรจดักำร - - 40,472 70,902 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - 9,714 - - 
อ่ืน ๆ 50,301 68,150 6,329 10,847 
รวม 75,688 125,953 46,801 81,749 
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21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 532,365 745,162 136,490 150,736 
ค่ำเส่ือมรำคำ 375,493 325,269 70,909 61,226 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 6,177 22,356 681 3,061 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 24,192 - 171 33 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 163,650 122,850 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 50,962 69,945 32,108 43,376 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิต  
(ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนและค่ำเส่ือมรำคำ) 1,147,918 2,130,094 110,141 204,045 

22. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี - 10,540 - - 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (2,281) - - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 5,718 (25,523) 1,581 (3,167) 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                 
ก ำไรหรือขำดทุน 3,437 (14,983) 1,581 (3,167) 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน                         

จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (2,236) - (1,021) - 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 485,249 192,684 319,131 119,314 

     
ภำษีเงินไดค้ ำนวณในอตัรำภำษีเงินไดข้อง

ประเทศไทยร้อยละ 20  97,050 38,537 63,826 23,863 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                       

นิติบุคคลของปีก่อน  (2,281) - - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ     

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 6,431 13,498 32,923 25,029 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (13,954) (1,944) (133) (211) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได ้ - (443) (111,367) (55,743) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (167,262) (146,534) - - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 51,913 83,788 15,616 5,957 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก
กำรเปล่ียนวิธีค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำทำงภำษี 

 
30,747 

 
- 

 
- 

 
- 

อ่ืน ๆ 793 (1,885) 716 (2,062) 

รวม (91,332) (53,520) (62,245) (27,030) 
ค่ำใชจ่้ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได ้                         

ท่ีแสดงอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 3,437 (14,983) 1,581 (3,167) 

  



43 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 715 - - - 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,761 1,214 367 129 
มูลค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 47,634 63,270 - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 11,506 13,143 6,022 6,606 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 13,188 - - - 
อ่ืน ๆ 4,227 5,722 - 21 

รวม 80,031 83,349 6,389 6,756 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
มูลค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (10,349) (10,347) - - 
อ่ืน ๆ (262) (100) (194) - 

รวม (10,611) (10,447) (194) - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ 69,420 72,902 6,195 6,756 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้จ ำนวน 995 ลำ้นบำท (2562: 821 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 136 ลำ้นบำท 2562: 120 ลำ้น
บำท) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำแล้ว                             
เห็นว่ำอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้
ประโยชน์ได ้โดยผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2568 

23. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใช้
ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
คือคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั 

 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

ผลิตภณัฑจ์ำกพืช ผกั              
และผลไม ้ เคร่ืองด่ืม อ่ืน ๆ งบกำรเงินรวม  

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 834 1,418 1,648 2,107 18 36 2,500 3,561 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 79 (137) 361 529 (5) (9) 435 383 
รำยไดอ่ื้น       76 116 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย       (311) (437) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน       (477) (542) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน       (24) 10 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน       (301) (470) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม       837 733 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน       (51) (70) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้       485 193 
ผลประโยชน์ (ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้       (3) 15 

ก ำไรส ำหรับปี       482 208 



45 

  ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ขำยสินคำ้ในประเทศ ขำยสินคำ้ในต่ำงประเทศ งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,381 1,930 1,119 1,631 2,500 3,561 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ 268 483 167 (100) 435 383 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,588 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมำจำกส่วนงำนเคร่ืองด่ืม (2562: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงิน 1,663 ลำ้น
บำท และ 579 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนเดียวกนั) 

25. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
  (ลำ้นบำท) (บำทต่อหุ้น) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น       

เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 120.7 0.25 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 115.8 0.24 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  236.5 0.49 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น       

เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 48.3 0.10 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2563 120.6 0.25 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  168.9 0.35 

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 
ของเงินเดือน และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำว
เป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 15 ลำ้นบำท (2562: 17 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 4 ลำ้นบำท 2562: 4 ลำ้นบำท)  
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27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

27.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็นจ ำนวนเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้น) 
สกุลเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
บำท 10 9 1 - 

27.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและจ้ำงบริกำร 

  กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำเคร่ืองใชส้ ำนกังำน ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำระยะสั้นหรือสัญญำ
เช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ รวมทั้งสัญญำจำ้งบริกำรต่ำง ๆ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำ
ดงักล่ำวดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

จ่ำยช ำระภำยใน     
1 ปี 28 38 11 21 
2 ถึง 5 ปี 7 16 1 12 

27.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
หนงัสือค ้ำประกนั 15 17 7 7 
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28. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มบริษทัคือ
ตรำสำรอนุพนัธ์ และสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมคืออสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ซ่ึงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวอยูใ่นระดบั 2 ทั้งหมด โดยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่ำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 1,649 387 - - 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 163 332 - - 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มื - 105 - 105 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 7,500 7,500 7,500 7,500 

29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์     
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้ก าหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง 

    

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 1,649 387 - - 

รวมสินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์ 1,649 387 - - 

     
หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์     
หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง 

    

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 163 332 - - 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้ม - 105 - 105 

รวมหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 163 437 - 105 
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 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมบำงส่วน 
โดยเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกับควำมเส่ียงจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศของรำยกำรอำ้งอิงซ่ึงมีอำยสุัญญำโดยทัว่ไปไม่เกินหน่ึงปี 

29.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้ เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ เงินให้กู ้ยืม และเงินฝำกกับธนำคำร                    
โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงอยู่ใน                      
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้ตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสีย
ไวใ้นหวัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

 ลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืม 

 กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรใหสิ้นเช่ืออยำ่งเหมำะสม มีกำร
ติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้และเงินให้กูย้ืมอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะเกิดผล
ขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวั เน่ืองจำก
กลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย 

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงค้ำงนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับ                           
กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมี
ควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์
ปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต  

 เงินฝากธนาคาร  

 กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรโดยจะลงทุนกบัคู่สัญญำท่ี
ได้รับกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้น กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของตรำสำรหน้ีไม่สูงมำกนักเน่ืองจำก
คู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบนัจดัอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศ 
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 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ดงัน้ี 

• สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
น ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ 

• สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย เพื่อช่วยลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ                      
ซ่ึงสัญญำโดยส่วนใหญ่มีอำยไุม่เกินหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

สกุลเงิน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.9 2.3 0.8 1.1 30.04 30.15 
ยโูร 1.0 0.7 0.2 0.2 36.88 33.73 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงครบก ำหนดภำยในหน่ึงปีคงเหลือดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ 

สกุลเงิน 
จ ำนวน            
ท่ีขำย 

จ ำนวน          
ท่ีซ้ือ 

จ ำนวน            
ท่ีขำย 

จ ำนวน          
ท่ีซ้ือ 

จ ำนวน 
ท่ีขำย 

จ ำนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3.8 - - - 29.88 - 31.43 - 
ยโูร 0.4 - - - 36.96 - 37.09 - 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ 

สกุลเงิน 
จ ำนวน            
ท่ีขำย 

จ ำนวน          
ท่ีซ้ือ 

จ ำนวน            
ท่ีขำย 

จ ำนวน          
ท่ีซ้ือ 

จ ำนวน 
ท่ีขำย 

จ ำนวน 
ท่ีซ้ือ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 9.0 - - - 29.96 - 33.50 - 
ยโูร 0.3 - - - 33.50 - 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด 
หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)       
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
  มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 2 54 56 0.10 - 1.00 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 369 369 - 

 - - 2 423 425  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 814 - - - 814 1.89 - 6.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 430 430 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 799 - 799 หมำยเหตุ 16 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 28 27 - - 55 0.71 - 8.76 

 842 27 799 430 2,098  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
  มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 3 38 41 0.10 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5 - - - 5 0.90 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 467 467 - 

 5 - 3 505 513  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 761 - - - 761 2.00 - 6.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 605 605 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 1,194 - 1,194 หมำยเหตุ 16 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1 5 - - 6 7.30 - 8.76 

 762 5 1,194 605 2,566  

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
  มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 1 14 15 0.01 - 1.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 16 16 - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 413 - - - 413 2.65 

 413 - 1 30 444  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 500 - - - 500 2.10 - 6.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 22 22 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 555 - 555 หมำยเหตุ 16 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 8 11 - - 19 0.71 - 8.76 

 508 11 555 22 1,096  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
  มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 2 13 15 0.01 - 1.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 25 25 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 269 - - - 269 2.65 
 269 - 2 38 309  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 490 - - - 490 2.10 - 6.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 44 44 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 786 - 786 หมำยเหตุ 16 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1 5 - - 6 7.30 - 8.76 
 491 5 786 44 1,326  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของ
อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยำวที่มีอตัรำดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี  
(ร้อยละ) (พนับำท) 

บำท +1 (7,994) 
 -1 7,994 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบขำ้งตน้จดัท ำขึ้นโดยใช้สมมติฐำนว่ำจ ำนวนเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับ
ขึ้ นลงตำมอัตรำตลำดของเงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวไม่ได้มีอัตรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไว้แล้ว ดังนั้ น                    
กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระตลอด 12 เดือนเตม็ 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

 กลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั และเพื่อท ำให้ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแส
เงินสดลดลง นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใชเ้งินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้ืมจำกธนำคำร ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลำกหลำย
อยำ่งเพียงพอ  
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รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำ
ท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำก
สถำบนักำรเงิน 500.0 314.8 - - 814.8 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 429.7 - - 429.7 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 284.8 548.9 - 833.7 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 28.6 28.4 - 57.0 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 500.0 1,057.9 577.3 - 2,135.2 

      
ตรำสำรอนุพนัธ์      
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์: จ่ำยช ำระสุทธิ - 0.2 - - - 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ - 0.2 - - - 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำก
สถำบนักำรเงิน 300.0 200.2 - - 500.2 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 22.2 - - 22.2 
เงินกูย้ืมระยะยำวสถำบนักำรเงิน - 202.1 376.1 - 578.2 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 8.5 12.0 - 20.5 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 300.0 433.0 388.1 - 1,121.1 
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29.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี เจ้ำหน้ี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ข) เงินกู้ยืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ค) ตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ในตลำดท่ีเก่ียวข้อง เช่น อัตรำแลกเปล่ียนทันทีและอัตรำแลกเปล่ียน
ล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้  ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.54:1 (2562: 0.71:1) และเฉพำะของบริษทัฯ
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.52:1 (2562: 0.67:1) 

31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

31.1 เม่ือวนัท่ี 14 มกรำคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัร่วม) 
ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.3 บำท รวมเงินปันผลทั้งส้ิน
ประมำณ 474 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษัทฯได้รับเงินปันผลดังกล่ำวแล้วเป็นจ ำนวน 111 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี                      
9 กุมภำพนัธ์ 2564 
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 นอกจำกน้ี เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด 
(มหำชน) (บริษทัร่วม) มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 
ในอัตรำหุ้นละ 1.60 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,565.36 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษทัร่วมได้จ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 473.51 ลำ้นบำท จำกผล
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
อีกในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 473.51 ล้ำนบำท จำกผลกำร
ด ำเนินงำนในไตรมำสท่ี 3/2563 โดยเงินปันผลประจ ำปีท่ีน ำเสนอจะเท่ำกบัในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็น
จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 1,578.36 ลำ้นบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสท่ี 4/2563 และก ำไรสะสม 

31.2 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล                        
ในอตัรำหุ้นละ 0.19 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 91.7 ลำ้นบำท โดยมีก ำหนดจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว                    
ในเดือนมีนำคม 2564 

 นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัจ่ำย                 
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.94 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 453.6 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัฯ
ไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนรวม 120.6 ลำ้นบำท ไปให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
เดือนกันยำยน 2563 แลว้ และได้มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.19 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 91.7 ลำ้นบำท ในเดือนมีนำคม 2564 ดงันั้นจึงเหลือเงินปันผลงวดสุดทำ้ยอีกจ ำนวน 241.3 ลำ้นบำท 
(0.50 บำทต่อหุน้) 

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2564 
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