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รายงานและงบการเงิน 
สําหรับปีสิ&นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

 
 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั หาญ เอน็จิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น   
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซึ งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที  31 ธันวาคม 2563 งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ9นสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที สําคญั และขา้พเจา้
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) ซึ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที สาํคญั 
  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี9 แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ ง 
โซลูชั นส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงิน
สดรวมสําหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชั นส์ 
จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามที ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที กาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที เกี ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอื นๆ ซึ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี9  ขา้พเจา้เชื อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที  ขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพี อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 
  เรื องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ที มีนัยสําคญัที สุดตามดุลยพินิจเยี ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
นาํเรื องเหล่านี9มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั9งนี9ขา้พเจา้ไม่ได ้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื องเหล่านี9  
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D) การรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ 
ความเสี ยง 

  กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการซึ งเกิดจากส่วนงานธุรกิจที สาํคญั 5 กลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์คือ ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ผลิตภณัฑ์
ระบบทาํความเยน็ ผลิตภณัฑ์ระบบพิมพดิ์จิตอล และผลิตภณัฑ์ระบบไอโอทีโซลูชั นสําหรับงานอาคารสาํหรับ
ปีสิ9นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,152.33 ลา้นบาท และ 1,124.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งแต่ละกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์มีขอ้ตกลงและเงื อนไขการขายและการกาํหนดราคาที แตกต่างกนั รวมทั9งรายไดจ้ากการให้บริการ
ตามสัญญาโครงการติดตั9งระบบดบัเพลิงและระบบไอโอทีโซลูชั นสําหรับอาคาร ซึ งมีจาํนวน 81.17 ลา้นบาท 
และ 78.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.04 และร้อยละ 7.00 ของรายไดจ้ากการขายและบริการรวม ตามลาํดบั 
การประมาณการผลของการปฎิบติัตามภาระที ตอ้งปฏิบติัตามสัญญามีผลกระทบต่อรายไดที้ กลุ่มบริษทัและ
บริษทัรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ งซึ งตอ้งรับรู้ตามวิธีวดัระดบัความกา้วหน้าของการปฏิบติัตามภาระที ตอ้งปฏิบติั
ให้แลว้เสร็จ  ณ วนัที  31 ธันวาคม 2563 ขา้พเจา้ไดร้ะบุวา่ความถูกตอ้งและความครบถว้นของการรับรู้รายได้
จากการขายและบริการเป็นความเสี ยงที มีนัยสําคญัซึ งตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ กลุ่ม
บริษทัและบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีที เกี ยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการและรายละเอียด
ของรายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามส่วนงานดาํเนินงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.DN และ
ขอ้ 28 ตามลาํดบั 

การตอบสนองความเสี ยงโดยผูส้อบบญัชี 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรื องดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกี ยวกบัขั9นตอนการ
ปฏิบติังานและการควบคุมภายในที เกี ยวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้สอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายในเกี ยวกบัเรื องดงักล่าว ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุมที เกี ยวขอ้งกบั
รายไดจ้ากการขายและบริการและตรวจสอบเนื9อหาสาระ ซึ งประกอบดว้ย การตรวจสอบขอ้ตกลงและเงื อนไข
ของสัญญาขายและบริการและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู้รายไดด้งักล่าว ตรวจสอบรายการรายไดจ้าก
การขายและบริการที เกิดขึ9นในระหว่างปีและช่วงใกลว้นัสิ9นรอบระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 
ตรวจสอบใบลดหนี9 ที บริษทัออกภายหลงัวนัสิ9นรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และการทดสอบรายละเอียดที เกี ยวขอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและบริการ 

B) การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
ความเสี ยง 

  กลุ่มบริษทัและบริษทัมีค่าความนิยมจาํนวน 334.67 ลา้นบาท และ 334.67 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.19 และร้อยละ 20.24 ของสินทรัพยร์วม ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2563 ตามลาํดบั ซึ งเป็นค่าความนิยมที 
เกิดจากการซื9อและรับโอนกิจการระบบทาํความเยน็ และระบบพิมพดิ์จิตอล กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งมีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมประจาํปีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ งการทดสอบการดอ้ยค่า
นั9นมีนัยสําคญัต่อการตรวจสอบเนื องจากจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินที มีสาระสําคญัต่องบการเงิน 
นอกจากนี9ขั9นตอนการทดสอบการดอ้ยค่าโดยผูบ้ริหารมีความซบัซ้อนและตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก อีกทั9ง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิ ง การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที คาดว่าจะ
ได้รับจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื องของหน่วยสินทรัพย์ที ก่อให้เกิดเงินสด และการใช้อัตราคิดลดที 
เหมาะสมเพื อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดงักล่าว ซึ งสามารถเปลี ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สภาพการตลาดในอนาคตได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ปิดเผยเกี ยวกบัค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3.11 ซึ งอธิบายเกี ยวกบันโยบายการบญัชีและในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 ซึ งอธิบาย
เกี ยวกบัจาํนวนเงินและขอ้สมมติฐานสาํคญัที อาจกระทบต่อการดอ้ยค่าในอนาคตได ้
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การตอบสนองความเสี ยงโดยผูส้อบบญัชี 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรื องดงักล่าว ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้

สมมติฐานและวธีิการที ผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที คาดวา่จะ
ไดรั้บ โดยการตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนซึ งแสดงถึงการประมาณการที ดีที สุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ
เรื องการคาดการณ์การเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรขั9นตน้และกาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานดงักล่าว
ขา้งตน้  การใชอ้ตัราคิดลดที เหมาะสมเพื อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทั9งการทดสอบการคาํนวณมูลค่า
ที คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี9 ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคญักับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับข้อ
สมมติฐานซึ งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการดอ้ยค่าที อ่อนไหวมากที สุด และมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั
ที สุดต่อการกาํหนดมูลค่าที คาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยม 

 
ข้อมูลอื�น  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื น ข้อมูลอื นประกอบด้วยข้อมูลซึ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที อยูใ่นรายงานนั9น ซึ งคาดวา่รายงานประจาํปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี9   
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื อมั นต่อขอ้มูลอื น  
   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที เกี ยวเนื องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอื นมีความขดัแยง้ที มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอื นมีการแสดงขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่    
   เมื อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื อสารเรื องดงักล่าวกบัผูมี้หน้าที ในการกาํกบัดูแล เพื อให้ผูมี้หน้าที ในการ
กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                 ผูบ้ริหารมีหน้าที รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี9 โดยถูกตอ้งตามที ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี ยวกบัการควบคุม
ภายในที ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื อให้สามารถจดัทํางบการเงินที ปราศจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนื อง เปิดเผยเรื องที เกี ยวกับการดาํเนินงาน
ต่อเนื อง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั9งใจที จะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื องต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าที ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงค์เพื อให้ได้ความเชื อมั นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ งรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื อมั นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื อมั นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที ขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระสําคญัเมื อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี9    
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

� ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื อตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านั9น และได้หลักฐานการสอบบญัชีที เพียงพอและ
เหมาะสมเพื อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี ยงที ไม่พบขอ้มูลที ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัซึ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี ยงที เกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริตอาจ
เกี ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั9งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที 
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

� ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที เกี ยวขอ้งซึ งจดัทาํขึ9นโดยผูบ้ริหาร   

� สรุปเกี ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื องของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที มีสาระสําคญัที เกี ยวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเนื องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที เกี ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ9นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที ไดรั้บจนถึงวนัที ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเนื อง   
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� ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื9อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที ควรหรือไม่  

� ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีที เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี ยวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดสื้ อสารกบัผูมี้หน้าที ในการกาํกบัดูแลในเรื องต่างๆที สําคญัซึ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มีนัยสําคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด
จรรยาบรรณที เกี ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้ อสารกบัผูมี้หนา้ที ในการกาํกบัดูแลเกี ยวกบัความสัมพนัธ์
ทั9งหมดตลอดจนเรื องอื นซึ งขา้พเจา้เชื อวา่มีเหตุผลที บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการที ขา้พเจา้ใชเ้พื อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเรื องที สื อสารกบัผูมี้หนา้ที ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื องต่าง ๆ ที มีนยัสําคญั
มากที สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื อง
สาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื องเหล่านี9 ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี ยวกบั เรื องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที ยากที จะเกิดขึ9น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรสื อสารเรื องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื อสารดงักล่าว 
  ผูส้อบบญัชีที รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี9 คือ นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิQ     
 
 
 
 
                                                             (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิQ )  
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  6699 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที  25 กุมภาพนัธ์ 2564 



 2563  2562  2563  2562
(จดัประเภทใหม่ (จดัประเภทใหม่

หมายเหตุ 36) หมายเหตุ 36)
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 306,074,340 127,099,721 299,318,282 120,123,681
เงินลงทุนชั-วคราว 11 /                         124,477,923 /                        124,477,923
ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1หมุนเวียนอื-น 5, 7 250,986,608 322,952,099 250,372,389 325,922,974
สินทรัพยที์-เกิดจากสญัญา/หมุนเวียน 8 12,797,613 9,566,298 12,054,033 9,566,298
เงินให้กูย้มืระยะสั1นแก่บริษทัยอ่ย 5, 9 /                         /                       5,973,480 /                          

สินคา้คงเหลือ 10 257,851,968 305,039,856 254,155,366 302,782,483
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื-น 11 6,957,944 /                       6,957,944             /                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื-น 399,582 726,617 342,083 422,726
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 835,068,055 889,862,514 829,173,577 883,296,085

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื-น /                         241,845 /                        241,845
ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1ไม่หมุนเวียนอื-น 7 11,251,986 7,990,909 11,251,986 7,990,909
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 /                         /                       2,357,444 1,057,444
อสงัหาริมทรัพยเ์พื-อการลงทุน 13 154,591,332 229,967,576 154,591,332 229,967,576
ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 129,528,171 30,666,742 129,411,048 30,666,742

15 104,968,304 /                       104,968,304 /                          
ค่าความนิยม 16 334,672,061 334,672,061 334,672,061 334,672,061
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 17 40,332,654 58,279,813 40,332,654 58,279,813
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 18,015,510 20,947,073 18,015,510 20,947,073
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 3,843,042 /                       3,826,408 /                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื-น 25,186,460 23,668,992 25,186,460 23,668,992
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 822,389,520 706,435,011 824,613,207 707,492,455

รวมสินทรัพย์ 1,657,457,575 1,596,297,525 1,653,786,784 1,590,788,540

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

/ 6 /
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี1



 2563  2562  2563  2562
(จดัประเภทใหม่ (จดัประเภทใหม่

หมายเหตุ 36) หมายเหตุ 36)
หนี1 สินหมุนเวียน

เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1หมุนเวียนอื-น 5, 20 167,659,996 199,838,320 164,045,038 193,303,574

21       8,918,127 /                       8,918,127 /                          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,101,390 21,183,499 11,096,112 21,183,499
ประมาณการหนี1 สินหมุนเวียนอื-น 1,750,320 1,455,735 1,750,320 1,455,735
หนี1 สินหมุนเวียนอื-น 1,644,589 1,113,258 1,644,589 1,113,259

รวมหนี1 สินหมุนเวียน 191,074,422 223,590,812 187,454,186 217,056,067
หนี1 สินไม่หมุนเวียน

21       96,052,606             /                       96,052,606           /                          

หนี1 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19       /                         2,166,298 /                        2,166,298
ประมาณการหนี1 สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 22       27,765,012             25,513,846 27,684,826 25,513,846
หนี1 สินไม่หมุนเวียนอื-น 24,937,360             23,364,196 24,937,360 23,364,196

รวมหนี1 สินไม่หมุนเวียน 148,754,978 51,044,340 148,674,792 51,044,340
รวมหนี1 สิน 339,829,400 274,635,152 336,128,978 268,100,407

/ 7 /
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี1 สินตามสญัญาเช่า

หมายเหตุ

ส่วนของหนี1 สินตามสญัญาเช่าที-ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ-งปี

/ 8 /

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี1



 2563  2562  2563 2562
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000           292,250,000        292,250,000         292,250,000           
ทุนที-ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000           292,250,000        292,250,000         292,250,000           
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 24       776,416,427           776,416,427        776,416,427         776,416,427           

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25       29,225,000             29,225,000          29,225,000           29,225,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 219,584,380 223,824,610 219,766,379 224,796,706

องคป์ระกอบอื-นของส่วนของผูถื้อหุ้น (453,897) (53,664) /                        /                          

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,317,021,910 1,321,662,373 1,317,657,806 1,322,688,133
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 606,265 /                       /                        /                          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,317,628,175 1,321,662,373 1,317,657,806 1,322,688,133
รวมหนี1 สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,657,457,575 1,596,297,525 1,653,786,784 1,590,788,540

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี1



2563 2562 2563 2562
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5            1,014,298,968   1,236,042,819    991,018,544      1,238,746,444     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 138,026,608      130,840,381       133,939,773      130,840,381        
รายไดอื้-น 5            17,100,899        27,090,896         16,930,894        27,089,584          

รวมรายได้ 1,169,426,475   1,393,974,096    1,141,889,211   1,396,676,409     
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 680,396,833      827,909,781       659,444,376      830,117,478        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 118,879,312      120,782,675       115,297,565      120,782,675        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 107,327,727      117,556,045       106,083,849      117,457,878        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5            137,288,080      140,780,321       136,213,901      140,401,008        

รวมค่าใชจ่้าย 1,043,891,952   1,207,028,822    1,017,039,691   1,208,759,039     
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 125,534,523      186,945,274       124,849,520      187,917,370        
ตน้ทุนทางการเงิน 5            90,655               /                      90,655               /                       
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 125,443,868      186,945,274       124,758,865      187,917,370        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30         24,568,265        37,325,871         24,579,624        37,325,871          
กาํไรสาํหรับปี 100,875,603      149,619,403       100,179,241      150,591,499        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น
  รายการที-อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปลี-ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน (400,233) (53,664) /                     /                       

(400,233) (53,664) /                     /                       
   รายการที-จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
ที-กาํหนดไว ้/ สุทธิจากภาษี 22         /                     (1,588,878) /                     (1,588,878)

/                     (1,588,878) /                     (1,588,878)
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื-นสาํหรับปี/สุทธิจากภาษี (400,233) (1,642,542) /                     (1,588,878)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 100,475,370      147,976,861       100,179,241      149,002,621        

หมายเหตุ

/ 9 /
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี1



2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนที-เป็นของบริษทัใหญ่ 100,969,338      149,619,403       100,179,241      150,591,499        
ส่วนที-เป็นของส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุม (93,735) /                      /                     /                       

100,875,603      149,619,403       100,179,241      150,591,499        

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที-เป็นของบริษทัใหญ่ 100,569,105      147,976,861       100,179,241      149,002,621        
ส่วนที-เป็นของส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุม (93,735) /                      /                     /                       

100,475,370      147,976,861       100,179,241      149,002,621        

กาํไรต่อหุน้ขั1นพื1นฐาน 31         
กาํไรสาํหรับปีส่วนที-เป็นของบริษทัใหญ่ 0.17                   0.26                    0.17                   0.26                     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี-ยถ่วงนํ1 าหนกั (หุน้) 584,500,000      584,500,000       584,500,000      584,500,000        

หมายเหตุ

/ 10 /
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี1



ส่วนไดเ้สียของ รวมส่วน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน องคป์ระกอบอื-นของ รวมส่วน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ของผูถื้อหุน้

ที-ออกและ มลูค่าหุน้สามญั ส่วนของผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้ ที-ไม่มีอาํนาจควบคุม

ชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างจากการแปลง ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย

ทุนสาํรอง ค่างบการเงิน

ตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที- 1 มกราคม 2562 292,250,000        776,416,427          27,068,831          171,470,190         /                              1,267,205,448          /                            1,267,205,448        

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย /                       /                         2,156,169            (2,156,169)            /                              /                            /                            /                          

เงินปันผล 26         /                       /                         /                       (93,519,936)          /                              (93,519,936)              /                            (93,519,936)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี /                       /                         /                       149,619,403         /                              149,619,403             /                            149,619,403           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื-นสาํหรับปี /                       /                         /                       (1,588,878)            (53,664)                       (1,642,542)                /                            (1,642,542)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2562 292,250,000        776,416,427          29,225,000          223,824,610         (53,664)                       1,321,662,373          /                            1,321,662,373        

การเปลี-ยนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

  ที-ไม่มีอาํนาจควบคุมการซื1อเงินลงทุน

  ในบริษทัยอ่ย 12         /                       /                         /                       /                        /                              /                            700,000                    700,000                  

เงินปันผล 26         /                       /                         /                       (105,209,568)        /                              (105,209,568)            /                            (105,209,568)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี /                       /                         /                       100,969,338         /                              100,969,338             (93,735)                     100,875,603           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื-นสาํหรับปี /                       /                         /                       /                        (400,233)                     (400,233)                   /                            (400,233)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2563 292,250,000        776,416,427          29,225,000          219,584,380         (453,897)                     1,317,021,910          606,265                    1,317,628,175        

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

บาท 

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
/ 11 / 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี1



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ที-ออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตามกฏหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที- 1 มกราคม 2562 292,250,000      776,416,427       27,068,831                      171,470,190        1,267,205,448        

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย /                     /                     2,156,169                        (2,156,169)           /                         

เงินปันผล 26     /                     /                     /                                   (93,519,936)         (93,519,936)           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี /                     /                     /                                   150,591,499        150,591,499           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื-นสาํหรับปี /                     /                     /                                   (1,588,878)           (1,588,878)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2562 292,250,000      776,416,427       29,225,000                      224,796,706        1,322,688,133        

เงินปันผล 26     /                     /                     /                                   (105,209,568)       (105,209,568)         

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี /                     /                     /                                   100,179,241        100,179,241           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2563 292,250,000      776,416,427       29,225,000                      219,766,379        1,317,657,806        

หมายเหตุ

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

/ 12 / 

บาท 

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี1



2563 2562 2563 2562
(จดัประเภทใหม่ (จดัประเภทใหม่

หมายเหตุ 36) หมายเหตุ 36)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 100,875,603 149,619,403 100,179,241 150,591,499 

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

หนี1 สูญและค่าเผื-อหนี1สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 4,253,118 1,811,036 4,250,132 1,811,036 

ค่าเสื-อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,050,943 16,721,518 17,038,325 16,721,518 

ค่าตดัจาํหน่ายความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 17,947,159 14,901,095 17,947,159 14,901,095 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,673,101 8,256,642 5,673,101 8,256,642 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,255,393 (662,322) 1,255,393 (662,322)

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี-ยน

ที-ยงัไม่เกิดขึ1นจริง (333,095) 210,302 (41,531) 210,302 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (3,380,909) (902,711) (3,380,909) (902,711)

(กาํไร) ขาดทุนที-ยงัไม่เกิดขึ1นจากการปรับมูลค่าของ

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื-น 4,430,330 (1,654,472) 4,430,330 (1,654,472)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน

ไม่หมุนเวียนอื-น 241,845 /     241,845 /     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากอุปกรณ์ 50,654 /     50,654 /     

รายไดด้อกเบี1ยรับ (959,594) (436,931) (1,255,502) (436,931)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,651,166 7,485,849 2,570,980 7,485,849 

ตน้ทุนทางการเงิน 90,655 /     90,655 /     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24,568,265 37,325,871 24,579,624 37,325,871 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี-ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี1 สินดาํเนินงาน 174,414,634 232,675,280 173,629,497 233,647,376 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ-มขึ1น) ลดลง

ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1หมุนเวียนอื-น 67,964,781             (15,351,021) 68,360,442 (18,321,896)

สินทรัพยที์-เกิดจากสญัญา/หมุนเวียน (3,256,681) 1,855,071 (2,513,101) 1,855,071 

/ 13 /
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท
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(จดัประเภทใหม่ (จดัประเภทใหม่
หมายเหตุ 36) หมายเหตุ 36)

สินคา้คงเหลือ 20,744,512 (12,385,768) 22,183,741 (10,128,394)

สินทรัพยห์มุนเวียนอื-น 327,034 (248,013) 80,643 55,877 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื-น (1,517,468) (2,194,489) (1,517,468) (2,194,489)

หนี1 สินดาํเนินงานเพิ-มขึ1น (ลดลง)

เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1หมุนเวียนอื-น (35,575,947) (15,985,061) (28,993,514) (22,518,035)

ประมาณหนี1 สินหมุนเวียนอื-น 294,585 1,071,693 294,585 1,071,693 

หนี1 สินหมุนเวียนอื-น 531,330 274,123 531,330 274,123 

ประมาณการหนี1 สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน (400,000) (629,000) (400,000) (629,000)

หนี1 สินไม่หมุนเวียนอื-น 1,573,164 1,301,694 1,573,164 1,299,923 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 225,099,944 190,384,509 233,229,319 184,412,249 

จ่ายภาษีเงินได้ (40,659,717) (39,388,096) (40,659,717) (39,388,096)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 184,440,227 150,996,413 192,569,602 145,024,153

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื-อซื1อเงินลงทุนในตราสารหนี1 /                         (184,555,615) /                         (184,555,615)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี1 116,885,007 230,299,806 116,885,007 230,299,806 

เงินสดจ่ายเพื-อให้กูย้มืระยะสั1น /     /                        (6,352,000) /                          

เงินสดจ่ายเพื-อลงทุนในบริษทัยอ่ย /     /                        (1,300,000) (1,057,444)

เงินสดจ่ายเพื-อซื1ออุปกรณ์ (16,808,367) (5,868,717) (16,679,091) (5,868,717)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 237,573 1,654,429 237,573 1,654,429 

เงินสดจ่ายซื1อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (763,437) (1,370,553) (763,437) (1,370,553)

รับดอกเบี1ย 545,145 206,995 545,145 206,995 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 100,095,921 40,366,345 92,573,197 39,308,901 

/ 14 /
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนี1 สินตามสญัญาเช่า (738,630) /                        (738,630) /                          

เงินสดรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุม  700,000 /                        /                         /                          

จ่ายเงินปันผล (105,209,568) (93,519,936) (105,209,568) (93,519,936)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (105,248,198) (93,519,936) (105,948,198) (93,519,936)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ-มขึ1น (ลดลง) / สุทธิ 179,287,950 97,842,822 179,194,601 90,813,118 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 127,099,721 29,310,563 120,123,681 29,310,563 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที-เป็น

เงินตราต่างประเทศ (313,331) (53,664) /     /     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ1นปี 306,074,340 127,099,721 299,318,282 120,123,681 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ-มเติม :

รายการที-ไม่ใช่เงินสด

1) หนี1 สินจากการซื1ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ส่วนที-บนัทึกเป็นหนี1 สินจากการซื1ออุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้ปี 475,280 426,371 475,280 426,371 

โอนสินคา้ไปเป็นอุปกรณ์ (20,770,275) (3,748,221) (20,770,275) (3,748,221)

โอนอุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย /     (219,646) /     (219,646)

บวก  ซื1ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38,550,298 11,036,399 38,421,022 11,036,399 

หกั    เงินสดจ่าย (17,571,804) (7,239,270) (17,442,528) (7,239,270)

ส่วนที-บนัทึกเป็นหนี1 สินจากการซื1ออุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ สิ1นปี 683,499 255,633 683,499 255,633 

2) โอนรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื-อการลงทุนเป็นที-ดิน อาคาร

และอุปกรณ์

อสงัหาริมทรัพยเ์พื-อการลงทุนเพิ-มขึ1น (ลดลง) 74,129,902 /     74,129,902 /     

ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ-มขึ1น (ลดลง) (74,129,902) /     (74,129,902) /     

/ 15 /
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที� 31 ธันวาคม 2563 
 
1. ขอ้มูลทั�วไป 
 (ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั 
   บริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที�  9 
พฤษภาคม 2544 บริษทัแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2557 

     บริษทัมีที�อยูส่าํนกังานใหญ่ ดงันี;  
  ตั; งอยู่ เลขที�  559 ซอยศู นย์วิ จัย 4 ถนนพ ระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้ วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

   บริษทัยอ่ย 
1) Harn Vietnam Company Limited เป็นบริษทัที�จดัตั;งขึ;นในประเทศเวียดนาม เมื�อวนัที� 30 

กรกฎาคม 2562 
                  บริษทัยอ่ยมีที�อยูส่าํนกังานใหญ่ ดงันี;  

  5th floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City, Vietnam  

2)   บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดัตั;งขึ;นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม 2563  
                            บริษทัยอ่ยมีที�อยูส่าํนกังานใหญ่ ดงันี;  

  ตั; งอยู่เลขที�  559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

 
 (ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

       บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซื;อและรับเหมา
ติดตั;งระบบดบัเพลิง รวมทั;งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอุปกรณ์ห้องเยน็ จาํหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ ์และใหบ้ริการซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ ์ 
  บริษัทย่อยแห่งที�  1 ประกอบธุรกิจหลักเกี�ยวกับจาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ และแห่งที�  2 
ประกอบธุรกิจใหบ้ริการโซลูชั�นส์ดา้นอาคารอจัฉริยะหรือ Smart Building 

 
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 2.1 เกณฑใ์นการเสนองบการเงิน 

  งบการเงินนี; จดัทาํขึ;นตามมาตรฐานการบญัชีที�กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดท้าํ
ขึ; นตามแบบกาํหนดรายการย่อที�ต้องมีในงบการเงินสําหรับบริษัทมหาชนจาํกัด ที�กาํหนดโดย
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 
2543  
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   งบการเงินนี; ไดจ้ดัทาํขึ;นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบาย
การบญัชี 

      งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว  

 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํขึ;นโดยรวมงบการเงินของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ� ง โซลูชั�นส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันี;  
    อตัราส่วนของการถือหุ้น 
    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

ชื�อบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  2563  2562  ที�ต ั;งสาํนกังานใหญ่ 
ถือหุ้นทางตรง         

Harn Vietnam Co., Ltd.   จาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ ์  100.00  100.00  ประเทศเวียดนาม 
บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั   พฒันาระบบไอโอที        
  โซลูชั�นส์สาํหรับงานอาคาร  65.00  �  ประเทศไทย 

 
 ปี 2562 
  บริษัทได้ซื; อเงินลงทุนใน Harn Vietnam Co.,Ltd. จาํนวนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นที�

ออกจาํหน่ายแลว้ทั;งหมดของบริษทัดงักล่าว และบริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัดงักล่าวใน
การจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั;งแต่วนัที� 30 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 ปี 2563 
  บริษทัไดร่้วมลงทุนโดยการจดัตั;งบริษทัชื�อ “บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั” โดยบริษทัและ

ผูร่้วมทุนถือหุ้นจาํนวนร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ของจาํนวนหุ้นที�ออกจาํหน่ายแลว้ ทั;งหมด
ของบริษทัดงักล่าว ตามลาํดบั ดงันั;น บริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัดงักล่าวในการจดัทาํ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั;งแต่วนัที� 8 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 
  2.2.2  บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั�ง
การกิจกรรมที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั;นได ้ 

  2.2.3  บริษัทนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั;งแต่วนัที�บริษทัมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัสิ;นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั;น 

  2.2.4 งบการเงินของบริษัทย่อยซึ� งจัดตั; งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ย ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับรายการสินทรัพยแ์ละหนี; สิน 
หรืออตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือนสําหรับรายการที�เป็นรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ� ง
เกิดขึ;นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินใน
ต่างประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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  2.2.5 งบการเงินรวมจดัทาํขึ;นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนั
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีที�คลา้ยคลึงกนั 

  2.2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมนี;แลว้ 

 
2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั   

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�
มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ; นเพื�อให้มีเนื;อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปนี; ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี;  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 
ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที� 19 การชาํระหนี; สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ;น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนี; มีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 



� 19 � 

 

ณ วนัที�  1 มกราคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เครื� องมือทางการเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม 
(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที� แสดงเปรียบเที ยบ 
ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั; งแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�  16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  17 เรื� อง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี; ไดก้าํหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี; สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้
แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั;นมีมูลค่าตํ�า 

  การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดย
ใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 มาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยก
มาของกําไรสะสม  ณ ว ันที�  1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใชเ้ป็นครั; งแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  

 
l.m   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

      ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซึ� งการปรับปรุง
ดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปนี;  
การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้วยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนที�กล่าว
ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอื�นๆเพื�ออธิบายให้ชดัเจนขึ;นว่าเอกสารแต่ละฉบบันั;นเป็น
การอา้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

            กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคาํนิยามของสินทรัพย์
และหนี; สิน เกณฑใ์นการรวมสินทรัพยแ์ละหนี; สินในงบการเงิน นอกจากนี;ยงัรวมถึงหลกัการใหม่และ
แนวปฏิบติัที�ไดถู้กเพิ�มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปนี;  

  1. การวดัมูลค่า ซึ� งรวมถึงปัจจยัที�ตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
  2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซึ� งรวมถึงเมื�อใดที�จะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
  3. กิจการที�เสนอรายงาน 
  4. เมื�อใดสินทรัพยแ์ละหนี; สินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 
            กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึ;นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแล

รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าใน
การรายงานทางการเงิน 

 
คํานิยามของธุรกจิ 

           คาํนิยามของธุรกิจ ที�ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 เรื� อง การรวม
ธุรกิจ ได้อธิบายให้ชดัเจนขึ;นถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อช่วยให้กิจการใช้ในการ
กาํหนดวา่รายการคา้นั;นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซื;อสินทรัพย”์ หรือไม่ การ
ปรับปรุงมีดงันี; 

1. อธิบายให้ชดัเจนขึ;นในเรื�องการพิจารณาวา่เป็น “ธุรกิจ” นั;น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์
ที�ไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการที�สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ� งเมื�อนาํมา
รวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเรื� องการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันําเข้าหรือกระบวนการที�ขาด
หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิ�มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื�อประกอบความเข้าใจเพื�อช่วยให้ กิจการประเมินว่า
กระบวนการที�สาํคญัไดถู้กซื;อหรือไม่ 

4. ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้
และบริการที�ให้กบัลูกคา้ และตดัเรื� องการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจาก
มาตรฐานฯ 

5. เพิ�มเรื�องการทดสอบความตั;งใจเป็นทางเลือก ซึ� งอนุญาตให้ทาํการประเมินอยา่งง่ายวา่กลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยที์�ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 
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คํานิยามของความมีสาระสําคัญ 
              คาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 เรื�อง การ

นาํเสนองบการเงินและมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด และทาํใหเ้กิดการปรับปรุงซึ� งเป็นผลที�สืบเนื�องไปมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัอื�น 

 การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ�งขึ;นของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 
1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ

แนวคิดเพื�อหลีกเลี�ยงความสับสนที�อาจเกิดขึ;นจากความแตกต่างของคาํนิยาม 
2. การรวมข้อกําหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  1 เรื� อง การ

นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพื�อทาํใหค้าํนิยามมีความชดัเจนมากขึ;นและอธิบายถึงการนาํ
ความมีสาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ;น 

3. การนาํแนวปฏิบติัที�มีอยูข่องคาํนิยามของความมีสาระสําคญัมาไวใ้นที�เดียวกนั ร่วมกนักบั
คาํนิยาม 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี7ยอ้างอิง 
         การปฏิรูปอตัราดอกเบี;ยอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 
9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูล
เครื�องมือทางการเงิน การปรับปรุงนั; นได้ปรับเปลี�ยนข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสี� ยง
โดยเฉพาะเพื�อเป็นการบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ;นจากความไม่แน่นอนที�เกิดจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบี;ยอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบี;ยอา้งอิงที�กาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates�IBORs) 
นอกจากนี;  การปรับปรุงไดก้าํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ�มเติมกบันกัลงทุนเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ของ
การป้องกนัความเสี�ยงที�ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั;น 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปี

ที�เริ�มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

l.z การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� {| เรื�อง สัญญาเช่า 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า และไดล้ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงันี;  
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1. การยินยอมลดค่าเช่าที� เกี�ยวข้องกบั COVID�19 ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ตั; งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2563 

ทั;งนี; อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช้ได ้การปรับปรุงนี; เพื�อเป็นการผ่อนปรนในทาง

ปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที�เกิดขึ;นอนัเป็นผลโดยตรงจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID�19 และเขา้เงื�อนไขตามที�ระบุไว ้ถือเป็นการเปลี�ยนแปลงสัญญา

เช่าหรือไม่ โดยใหบ้นัทึกการยนิยอมลดค่าเช่านั;นเสมือนวา่ไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า  

2. เพิ�มขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชั�วคราวที�เกิดขึ;นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี;ยอา้งอิง โดยกิจการ

ตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั;งนี;อนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปี
ที�เริ�มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

3.1 การรวมธุรกิจ  
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื;อ ยกเวน้ในกรณีที�เป็นการรวม

ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีอาํนาจการควบคุมเมื�อบริษทั (1) มีอาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน (2) มี

โอกาสเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุน และ (3) มี
ความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุนทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน
ของผูล้งทุน 

   เมื�อมีเงื�อนไขหรือสถานการณ์บ่งชี; ว่า อาํนาจการควบคุมขอ้ใดขอ้หนึ� งขา้งตน้เปลี�ยนแปลงไป 
บริษทัจะทาํการพิจารณาอาํนาจการควบคุมกิจการที�ถูกควบคุมใหม่ 

   ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัที� ซื; อ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�โอนให ้
ซึ� งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื;อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่า
ยติุธรรม) ของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี; สินที�รับมาซึ� งวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื;อ 

  สิ� งตอบแทนที�โอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�โอนไป หนี; สินที�บริษทัและ
บริษทัยอ่ยก่อขึ;นเพื�อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยบริษทั 
และบริษทัยอ่ย ทั;งนี; สิ�งตอบแทนที�โอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี; สินที�อาจเกิดขึ;นและมูลค่า
ของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์�ออกแทนโครงการของผูถู้กซื;อเมื�อรวมธุรกิจ 

   หนี; สินที�อาจเกิดขึ;นของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�ถูกซื;อที�รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี; สิน
หากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซึ� งเกิดขึ;นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่ง
น่าเชื�อถือ 
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   บริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์
สุทธิที�ไดม้าจากผูถู้กซื;อ 

   ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื;อของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�เกิดขึ;นซึ� งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ 
เช่น ค่าที�ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าที�ปรึกษาอื�นๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ;น 

 
3.l เงินตราต่างประเทศ  
  รายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
   รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการ 
   สินทรัพย์และหนี; สินที� เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่า 

เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั;น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นกาํไร
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

   สินทรัพยแ์ละหนี; สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึก
ตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

 
3.3 เครื�องมือทางการเงิน 

ถือปฏิบติัตั;งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 
การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการขึ; นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการ
สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่า ดงันี;  
�  รายการที�วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือผา่นกาํไร

ขาดทุน) และ 
�  รายการที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี; เฉพาะเมื�อ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั;น 
ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง

ประเภท ได้แก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) ซึ� งไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หนี; สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวก
หรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซึ� งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหนี; สินทางการเงินนั; น ต้นทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั;นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินซึ� งประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมวา่กระแสเงินสดที�เกิด
จากสินทรัพยท์างการเงินนั;นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี;ยหรือไม่  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี; ขึ;นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน
การจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
การวดัมูลค่าตราสารหนี;สามารถทาํได ้3 วธีิ โดยขึ;นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนี;ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

�    ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมื�อบริษทั
และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั;นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์การถือ
ครองสินทรัพยท์างการเงินเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ�งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี;ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้รายไดด้อกเบี;ยจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี;ยที�แทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ;นจากการตดัรายการ
จะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอื�น พร้อมกบักาํไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

�    มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และข้อกาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํให้เกิด
กระแสเงินสด ซึ� งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี;ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�
กาํหนดไว ้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี; ย และกาํไรขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เมื�อมีการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจะตอ้งจดั
ประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอื�น รายได้
ดอกเบี; ยจากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวต้องคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี; ยที�แท้จริง 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

�    มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินที�ไม่เขา้เงื�อนไขการวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากตราสารหนี; ที�วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือ
ขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอื�นในรอบระยะเวลาที�เกิดรายการ 

เงินปันผลที�ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้�น
เมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผล 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
กาํไรขาดทุนอื�นในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า) ของตราสารทุนที�วดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ
เปลี�ยนแปลงอื�น ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 
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 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี7สินทางการเงิน 

หนี; สินทางการเงินทั; งหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี; ยที�
แทจ้ริงทั;งนี;  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ;นจากการตดัรายการหนี; สินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย
ตามวิธีดอกเบี; ยที�แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดั
จาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ�งของ
อตัราดอกเบี;ยที�แทจ้ริงนั;นดว้ย ทั;งนี;  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี;ยที�แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ�งของ
ตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน          

 
การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนี; สินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเมื�อบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครื�องมือทาง
การเงินนั;น การซื;อหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซื;อขาย ซึ� งเป็น
วนัที�บริษทัและบริษทัย่อยตกลงที�จะซื;อหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ
เฉพาะเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือเมื�อบริษทั
และบริษทัยอ่ยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของเกือบทั;งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ;นต่อสินทรัพยท์างการเงินที�
วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดขึ;นก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
ทางการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบี;ยที�
แทจ้ริงที�แตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหนี;การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบั
การจดัหาเงินที�มีนัยสําคญั ซึ� งบริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผล
ขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ;นตลอดอาย ุ

 
ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

 เงินลงทุนชั�วคราว 
เงินลงทุนซึ� งถือไวเ้พื�อคา้แสดงในราคายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ด้

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
เงินลงทุนในตราสารหนี; ที�บริษทัมีความตั;งใจถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่าย

สุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ดอกเบี; ยรับบนัทึกโดยวิธีอตัราดอกเบี;ยที�แทจ้ริงในงบกาํไร
ขาดทุน สําหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยคาํนวณจากอตัราผลตอบแทน
ที�ประกาศโดยบริษทัจดัการกองทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที�จาํหน่ายระหวา่งปีใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ;าหนกั 
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3.4 สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง  
   ถือปฏิบติัตั;งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�เขา้ทาํ
สัญญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ;นรอบระยะเวลารายงาน การบญัชี
สําหรับการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ; นอยู่กับว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้
กาํหนดให้สัญญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ รวมทั;ง ลกัษณะของ
รายการที�มีการป้องกันความเสี� ยง บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดให้สัญญาอนุพนัธ์ส่วนหนึ� งเป็น
เครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี;  

�      การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์รัพยห์รือหนี; สินที�รับรู้รายการแลว้ 
หรือสัญญาผกูมดัที�ยงัไม่ไดรั้บรู้รายการ (การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายติุธรรม) หรือ 

�      การป้องกนัความเสี�ยงส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบักระแสเงินสดของรายการสินทรัพยห์รือหนี; สินที�
รับรู้รายการแลว้ หรือรายการที�คาดการณ์ที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 
(การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด) 

การจดัประเภทสัญญาอนุพนัธ์ที�ไม่ไดป้ฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนหรือหนี; สินไม่หมุนเวียนเมื�อระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการที�มีการป้องกนั
ความเสี�ยงมีจาํนวนมากกวา่ 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนี; สินหมุนเวียน
เมื�อระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยงมีจาํนวนไม่เกิน 12 เดือน 

ตราสารอนุพนัธ์บางตวัไม่มีคุณสมบติัในการป้องกนัความเสี� ยง การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินที�ไม่เขา้เงื�อนไขการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงรับรู้ทนัทีใน
กาํไรหรือขาดทุนและรวมอยูใ่นกาํไร (ขาดทุน) อื�น 

 
 เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์  
   เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใช้เพื�อจดัการความเสี�ยงที�เกิดจากการ

เปลี�ยนแปลง ในอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบี;ย และความเสี�ยงของราคาสินคา้ 
ที�เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน   

   บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาซื; อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign 
Exchange Contracts) ในการบริหารความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี; สินที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  

    กาํไรขาดทุนที�เกิดขึ;นจากสัญญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ� งใช้เพื�อป้องกนัความ
เสี� ยงของสินทรัพยแ์ละหนี; สิน โดยมิได้ใช้การบัญชีเพื�อป้องกันความเสี� ยงรับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

    จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายและจาํนวนเงินที�จะได้รับตามสัญญาดงักล่าวแสดงหักกลบกนัในงบ
แสดงฐานะการเงินและรวมอยูใ่นรายการสินทรัพยห์รือหนี; สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

    บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 
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3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภทที�ถึงกาํหนด

จ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที�ใช้เป็นหลกัประกนั และเงิน
ลงทุนระยะสั;นที�มีสภาพคล่องสูง 

 
3.6 ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น / สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวยีน 
 ถือปฏิบติัตั;งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี; การค้าและลูกหนี; หมุนเวียนอื�น  / สินทรัพ ย์ที� เกิดจากสัญ ญา�หมุนเวียนที� ไม่ มี
องคป์ระกอบของตน้ทุนการจดัหาเงินที�มีนยัสําคญัรับรู้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิ�งตอบแทนที�
ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บชาํระ ในกรณีที�มีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินที�มีนยัสําคญัจะรับรู้
ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน 

ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวียนอื�น / สินทรัพยเ์กิดจากสัญญา�หมุนเวยีนที�ไม่มีองคป์ระกอบ
ของตน้ทุนการจดัหาเงินที�มีนยัสําคญั แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัและบริษทั
ยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี; สงสัยจะสูญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัที� 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ;น ซึ� งกาํหนดให้
พิจารณาผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ;นตลอดอายุหนี; และรับรู้ผลขาดทุนตั;งแต่การรับรู้รายการลูกหนี;
การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ; น ลูกหนี; การค้าและลูกหนี; หมุน      
เวียนอื�น / สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา�หมุนเวียนที�ไม่มีองค์ประกอบของต้นทุนการจดัหาเงินที�มี
นยัสําคญัจะถูกจดักลุ่มตามวนัที�ครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ;นจะขึ;นอยูก่บั
ประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึ� งมีการปรับเพื�อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั
และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที�มีผลต่อความสามารถของลูกคา้ใน
การชาํระหนี;  บริษทัและบริษทัย่อยได้ระบุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน 
และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศที�ขายสินคา้และบริการให้เป็นปัจจยัที�
เกี�ยวขอ้งมากที�สุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปลี�ยนแปลงที�คาดการณ์ไวใ้นปัจจยั
เหล่านี;  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

   ลูกหนี;การคา้และลูกหนี; อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี;หกัค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ;น

จากการเก็บเงินจากลูกหนี;ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์
อายลูุกหนี;  ลูกหนี;จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี; สูญ 
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3.7 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
   ตน้ทุนสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ; าหนกั ประกอบดว้ยราคาทุนที�ซื;อ ตน้ทุน

ในการดัดแปลง หรือต้นทุนอื�น เพื�อให้สินค้าอยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนัในกรณีของสินค้า
สาํเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงั
การผลิตปกติ 

   มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขาย 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตั;งค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลงสําหรับสินคา้ที�เสื�อมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั
และคา้งนาน 

 
�.� เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษทัย่อย หมายถึง กิจการที�บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 
ซึ� งโดยทั�วไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงมากกวา่กึ�งหนึ�ง 

  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

 
3.9 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยวธีิราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคา
สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ประเภทอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุน
โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงันี;  

 จาํนวนปี 
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 40 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสร้าง 10 
เครื�องมือและอุปกรณ์ 5 

  ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 

3.10 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  การรับรู้และการวดัมูลค่า 
   ที�ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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   ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยที์�กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื�อให้สินทรัพยน์ั;นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์
เป็นส่วนหนึ�งของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

   ส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก
แต่ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

   กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุทธิที�
ไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอื้�น
หรือค่าใชจ่้ายอื�นในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 
  ต้นทุนที�เกดิขึ7นในภายหลงั 
   ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการ

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั; น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั; นได้อย่างน่าเชื�อถือ 
ชิ;นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ;นในการซ่อมอุปกรณ์ที�
เกิดขึ;นเป็นประจาํจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเมื�อเกิดขึ;น 

 
  ค่าเสื�อมราคา 
   ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุน

ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
   ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ค่าเสื�อมราคา

คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงันี;  
 จาํนวนปี 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง      40 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสร้าง      10 
เครื�องมือและอุปกรณ์ 5 
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 � 7 
สินทรัพยเ์พื�อเช่าและสาธิต 5 

   ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดิน 
และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

   วธีิการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่ง
นอ้ยที�สุดทุกสิ;นรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.11 ค่าความนิยม 
   ค่าความนิยมที�เกิดจากการซื; อกิจการของบริษทัและบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ภายหลงัจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ย
ค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี โดยไม่คาํนึงถึง
วา่จะมีขอ้บ่งชี;ของการดอ้ยค่าเกิดขึ;นหรือไม่ 

 
3.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นๆ 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�บริษทัและบริษทัย่อยซื;อมาและมีอายุการใช้งานจาํกดัแสดงในราคาทุน

หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
  ค่าตัดจําหน่าย 
   ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นโดยวธีิเส้นตรง

ตลอดเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ซึ� งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ�มตดั
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั;นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์ ดงันี;  

 จาํนวนปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 � 10 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship) 7 
 

  วิธีการตัดจาํหน่ายระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการ
ทบทวนทุกสิ;นรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

  ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัสิ;นรอบระยะเวลา
รายงานวา่มีขอ้บ่งชี; เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี; จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�
คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ บริษทัและบริษทัย่อยทาํการ
ประเมินการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี  
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์;นเดียวกนัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณีนี;จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
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การคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
  มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื�อให้สะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไป
ตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสินทรัพยอื์�นให้พิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดที�
สินทรัพยน์ั;นมีความเกี�ยวขอ้งดว้ย 

 
การกลบัรายการด้อยค่า 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บ
คืนเพิ�มขึ;นในภายหลงั และการเพิ�มขึ;นนั;นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที�ที�
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี; เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูก
กลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อม
ราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
3.14 สัญญาเช่า 
 ถือปฏิบติัตั;งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเริ�มตน้สัญญา บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั;นเป็นการให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที�บอกเลิกไม่ไดที้�ระบุในสัญญาเช่า
หรือตามระยะเวลาที�เหลืออยูข่องสัญญาเช่าที�มีผลอยู ่ณ วนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้เป็นครั; งแรก (ณ วนัที� 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิเลือกนั;นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั;น ทั;งนี; พิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ ? ผู้เช่า 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี; สินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนี; สินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงที�เกิดขึ;น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที�จ่ายชาํระ ณ วนัที�สัญญาเช่า
เริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเริ�มมีผลหกัสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนที�จะเกิดขึ;นสําหรับผูเ้ช่าในการรื;อ
และขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานที�ตั;งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิง
ใหอ้ยูใ่นสภาพตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื�อนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 
 หนี7สินตามสัญญาเช่า 

หนี; สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�ยงัไม่ได้
จ่ายชาํระ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระ
คงที� (รวมถึงการจ่ายชาํระคงที�โดยเนื;อหา) หักลูกหนี; สิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินที�
คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี;  การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ายงั
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซื;อ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะใช้สิทธิเลือกนั;น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่า
แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี;ย
การกู้ยืมส่วนเพิ�ม ณ วนัที�สัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบี; ยตามนัยของหนี; สินสัญญาเช่านั; นไม่
สามารถกาํหนดได ้ทั;งนี; อตัราดอกเบี;ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลปรับดว้ยค่าความเสี�ยงที�เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั;น หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�ม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหนี; สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ; นเพื�อสะท้อนดอกเบี; ยจาก
หนี; สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื�อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี;  
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหนี; สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า 
จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื;อสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สัญญาเช่าระยะสั7นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ�า 

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั; น (สัญญา
เช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัที�สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื;อ) 
และสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 
  สัญญาเช่าดําเนินงาน 
  สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วน

ใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิ
จากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่านั;น 

   ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ;นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า  เช่น  เบี; ยปรับที�ตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั;นเกิดขึ;น 

 
  สัญญาเช่าการเงิน 
   สัญญาเช่าซึ� งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็น

เจา้ของสินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ� ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึก
สินทรัพยที์�เช่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่าการเงินพร้อมกบัภาระหนี; สินที�จะตอ้งจ่าย 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยที์�เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย ์ดอกเบี;ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื�อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 
3.15 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั7น 
   บริษัทและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น

ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ? โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว้ 
บริษทัดาํเนินการจดัตั;งกองทุนสํารองเลี;ยงชีพที�เป็นแผนจ่ายสมทบที�กาํหนดการจ่ายสมทบไว้

เป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนสํารองเลี; ยงชีพ
ดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี; ยงชีพ
และภาระหนี; สินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง  

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน � โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 

หนี; สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที�เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที�พนกังาน
จะไดรั้บจากการทาํงานให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ยตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีที�เกษียณอายุงานใน
อนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอ้างอิงเริ�มต้น การประมาณการ
หนี; สินดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการ
ไว ้(Projected Unit Credit Method) 
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เมื�อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี�ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที� เพิ�มขึ; นซึ� งเกี�ยวข้อง 
กบัการทาํงานให้กบับริษทัและบริษทัย่อยในอดีตของพนักงานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุงานคงเหลือโดยเฉลี�ยจนกระทั�งผลประโยชน์ได้มี
การจ่ายจริง  

เมื�อขอ้สมมติที�ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปลี�ยนแปลง บริษทั
และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�เกิดขึ;น
ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นทั;งจาํนวน 

 
3.16 รายได ้

รายได้จากการขายสินค้า  
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ที�ได้
ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

สําหรับการขายสินคา้ที�มีการรับประกันที�เป็นการให้ความเชื�อมั�นในสินคา้ที�ขายว่าเป็นไปตาม
รายละเอียดที�ตกลงกนั บริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้เป็นประมาณการหนี; สินที�อาจเกิดขึ;นและ
สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ;น 

สาํหรับการขายสินคา้ที�มีการรับประกนัที�เป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพิ�มเติมนอกเหนือจากการสร้าง
ความเชื�อมั�นว่าสินคา้จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที�ตกลงกัน บริษทับนัทึกส่วนของการรับประกัน
ประเภทการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาของการใหบ้ริการ 
 
รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการติดตั;งงานโครงการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที�ให้บริการตามการวดัระดบั
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัให้แลว้เสร็จ โดยอา้งอิงกบัตน้ทุนที�เกิดขึ;นที�ใช้
ในการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัให้แลว้เสร็จโดยเทียบตน้ทุนที�คาดว่าจะใชท้ั;งหมดเพื�อปฏิบติั
ตามภาระที�ต้องปฏิบติัให้เสร็จสิ;น ในบางสถานการณ์ บริษทัและบริษทัย่อยอาจไม่สามารถวดั
ผลลพัธ์ของภาระที�ตอ้งปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บคืนตน้ทุน
ที�เกิดขึ;นในการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติั ในสถานการณ์ดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้
รายได้เพียงต้นทุนที�เกิดขึ; นจนกว่ากิจการจะสามารถวดัผลลัพธ์ของภาระที�ต้องปฏิบติัได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการดูแลรักษารับรู้ตลอดช่วงเวลาที�ใหบ้ริการโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ที�ระบุในสัญญา  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื�นรับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
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รายได้ที� รับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายได้ค้างรับ
ค่าบริการ/มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� งจะจดัประเภทเป็น
ลูกหนี; การคา้เมื�อบริษทัมีสิทธิที�จะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเงื�อนไข เช่น เมื�อบริษทัไดใ้ห้บริการ
เสร็จสิ;นและลูกคา้รับมอบงาน 
 
รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ตลอดช่วงเวลาที�เช่าโดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาที�ระบุในสัญญา  
 
รายได้รอการรับรู้ 

จาํนวนเงินที�บริษทัและบริษทัย่อยได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที�ตอ้งโอน
สินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดร้อการรับรู้” ในงบแสดงฐานะการเงินซึ� งจะจดั
ประเภทเป็นเจา้หนี; อื�นภายใตเ้จา้หนี; การค้าและเจา้หนี; อื�น ซึ� งจะรับรู้เป็นรายได้เมื�อได้ปฏิบติัตาม
ภาระที�ระบุไวใ้นสัญญาเสร็จสิ;น 
 
ดอกเบี7ยรับและรายได้อื�น 

ดอกเบี; ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นตามเกณฑ์คงคา้งโดย
คาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
3.17 ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.18 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี;ยจ่ายของเงินกูย้มื และสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย  
ตน้ทุนการกู้ยืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข 

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี;ยที�แทจ้ริง 
 

3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาํไร

ขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีที�คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีที�ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�ประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�
เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ;นระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี; สิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อ
เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวต่อไปนี;  การรับรู้ค่าความนิยมในครั; งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี; สิน
ในครั; งแรกซึ� งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั;นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทาง
บญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการที�ควบคุมร่วมกนั
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมี
การกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัและบริษทั
ยอ่ยตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่าย
เพิ�มขึ;นและมีดอกเบี;ยที�ตอ้งชาํระ บริษทัและบริษทัยอ่ยเชื�อวา่ไดต้ั;งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับ
ภาษีเงินได้ที�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั  รวมถึง การตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี; อยู่บนพื;นฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐานและอาจเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจทาํให้
บริษทัและบริษทัย่อยเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ;นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่
การเปลี�ยนแปลงในภาษี เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที� เกิดการ
เปลี�ยนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี; สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบได้
เมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบ
กบัหนี; สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้;ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั;นกิจการมี
ความตั;งใจจะจ่ายชาํระหนี; สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั;งใจจะรับ
คืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี; สินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื�อ
เสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดังกล่าว 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิ;นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
3.20 กาํไรต่อหุน้ขั;นพื;นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั;นพื;นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสําหรับปีที� เป็นของผูถื้อหุ้นสามัญด้วย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ; าหนกัที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี และกาํไรต่อหุ้นปรับลด
คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ; าหนกัที�รวมสมมติฐานวา่หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้
ถูกแปลงเป็นหุน้สามญัทั;งหมด 
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3.21 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี; สินในรายการ

ที�เกิดขึ; นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั;นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพยห์รือหนี; สินรายการใดรายการหนึ�ง บริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี; สินนั;นซึ� งผู ้
ร่วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี; สิน ณ วนัที�วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่า
ยุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนี; ใช้ตามเกณฑ์ตามที�กล่าว ยกเวน้การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2562) และการ
วดัมูลค่าที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายติุธรรม เช่น มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2  (ปรับปรุง 2562) หรือมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 
(ปรับปรุง 2562) 

นอกจากนี;  การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั;นเป็นระดบัที� 1 ระดบัที� 2 และระดบัที� 3 โดย
แบ่งตามลาํดบัขั;นของขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลที�ใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซึ� งมีดงัต่อไปนี;  

� ระดับที�  1 เป็นราคาเสนอซื; อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพย ์หรือหนี; สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั;น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

� ระดบัที� 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพย์
นั;นหรือหนี; สินนั;นนอกเหนือจากราคาเสนอซื;อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

� ระดบัที� 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั;นหรือหนี; สินนั;น 
 
3.ll ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

(1) การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารที�สาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทั

และบริษทัย่อยตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการ ในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณ
การและการตั;งขอ้สมมติฐาน ซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี; สินและการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี; สินที�อาจเกิดขึ;น ณ สิ;นรอบระยะเวลารายงานรวมทั;งการแสดง
รายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั;น ผลที�เกิดขึ;นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณ
การนั;น 

 
การใชดุ้ลยพินิจที�สาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชีมีดงัต่อไปนี;  
การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัที�ใน
งบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี;  เรื� องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที� มีข้อบ่งชี; จะทําการ
ประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 
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   ค่าเผื�อหนี7สงสัยจะสูญของลูกหนี7 
  ถือปฎิบติัตั;งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563  

ในการประมาณการค่าเผื�อหนี; สงสัยจะสูญของลูกหนี;  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ;น โดยคาํนึงถึงประวติัการชาํระเงินและ
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึ� งมีการปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั และการคาดการณ์
ล่วงหน้าเกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที�มีผลต่อความสามารถในการชาํระหนี;  ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer 
Price Index)  

 
ถือปฎิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 
 ในการประมาณค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญของลูกหนี;  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ;นจากลูกหนี;แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี; ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั;น เป็นตน้ 

   ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
       
   ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ;นจากสินคา้คงเหลือนั;น โดยค่าเผื�อการลดลงของ
มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บพิจารณาจากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ในการขายสินคา้นั;น และค่าเผื�อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมยั เคลื�อนไหวช้าหรือเสื�อมคุณภาพ
พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือที�ประมาณได ้เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมที�มีในบญัชี ค่าเผื�อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือทั;งที�ลดลงและเพิ�มขึ;นจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและ
บริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 
ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั7ง 

บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนการรับเหมาติดตั; งของแต่ละโครงการจาก
รายละเอียดของแบบการติดตั;งและนาํมาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุที�ตอ้งใช้ในโครงการ
ดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ต้องใช้ในการให้บริการรับเหมาติดตั; งจนเสร็จ 
ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ 
บริษทัและบริษัทย่อยจะทาํการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมํ�าเสมอ และทุกคราวที�
ประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการบริการรับเหมาติดตั;ง 
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ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริการรับเหมาก่อติดตั7ง 
  ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ; นจาก

โครงการบริการรับเหมาติดตั;งแต่ละโครงการจากประมาณการตน้ทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ;น โดย
พิจารณาจากความคืบหนา้ของการติดตั;ง ตน้ทุนที�เกิดขึ;นจริง ประกอบกบัการเปลี�ยนแปลงของ
ราคาวสัดุ ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั 

 
ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการหนี; สินที�เกิดขึ;นจากการถูกเรียกค่าเสียหายจากการส่ง
มอบโครงการล่าช้า ซึ� งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าปรับตามสัญญาและ
คาํนึงถึงระยะเวลาการทาํงานล่าช้าที�เกิดขึ;น โดยบริษทัและบริษทัย่อยได้บนัทึกประมาณการ
ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าไวใ้นงบการเงินแลว้ อย่างไรก็ตามผลที�เกิดขึ;นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากที�ไดป้ระมาณการไว ้

 
การกาํหนดอายุสัญญาเช่าที�มีสิทธิการเลอืกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า 
ถือปฏิบติัตั;งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที�บอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า 
โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิเลือกนั;น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั;น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ที�จะใชสิ้ทธิเลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที�จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณา
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้องทั;งหมดที�ทาํให้เกิดสิ� งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในการใชสิ้ทธิเลือกนั;น ภายหลงัจากวนัที�สัญญาเช่ามีผล บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�มีนยัสําคญัซึ� งอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิเลือก 

 
  อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนและค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํ
การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการ
ลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลง
เกิดขึ;น 

นอกจากนี; ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั;น ในการนี; ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั;น 
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ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ฝ่ายบริหารใชว้ิธีพิจารณา
จากรายได้โดยอา้งอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ  

 
 ค่าเสื�อมราคาของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้  

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์นทรัพยสิ์ทธิการ
ใช้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี�ยนแปลงเกิดขึ;น 

นอกจากนี; ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาด
ว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั;น ในการนี; ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั;น 

 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วนัที�ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั;งการเลือก
อตัราคิดลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั;น ๆ 

 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ; นอยู่กับหลายปัจจยัที�ใช้ในการ
คาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด การ
เปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านี; จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 

บริษทัและบริษทัย่อยได้พิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งได้แก่อตัรา
ดอกเบี;ยที�ควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสม บริษทัและบริษทัย่อย
พิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�
ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ตอ้งจ่ายชําระภาระ
ผกูพนัที�เกี�ยวขอ้ง ขอ้มูลเพิ�มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ช้เมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั;น ใน
การนี; ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา 
 

(2) แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
การวดัมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

สินทรัพย์และหนี; สินบ างรายการของบ ริษัท ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุ ติธรรมเพื� อ
วตัถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยใช้ขอ้มูลในตลาดที�สามารถ
สังเกตไดใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี; สิน กรณีที�ขอ้มูลระดบั 
1 ไม่สามารถหาได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยไดว้า่จา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกที�ไดรั้บการรับรอง
มาเป็นผูป้ระเมินมูลค่า เพื�อกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าที� เหมาะสมรวมทั; งข้อมูลที�
จะตอ้งใช ้ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหนี; สินรายการต่างๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 
4. ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบติั  
ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือ
ปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการ
บญัชีดงักล่าว โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 
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จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี;    

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่  
หมายเหตุ 36) 

 ผลกระทบจาก
มาตราฐานการ

รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เครื�องมือทาง

การเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16 

 ณ วนัที� 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
 เงินลงทุนชั�วคราว 124,478  (124,478)  �  � 
 ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น  322,952  29  �  322,981 
 สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา�หมุนเวยีน 9,566  (20)  �  9,546 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น �  124,478  �  124,478 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
 ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;ไม่หมุนเวยีนอื�น 7,991  (9)  �  7,982 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ �  �  2,815  2,815 
หนี; สินหมุนเวยีน        
 ส่วนของหนี; สินตามสญัญาเช่าที�ถึง 
 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  � 

 
� 

 
891 

 
891 

หนี; สินไม่หมุนเวยีน        
 หนี; สินตามสญัญาเช่า �  �  1,924  1,924 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2562 
(จดัประเภทใหม่  

หมายเหตุ 36) 

 ผลกระทบจาก
มาตราฐานการ

รายงานทาง
การเงินกลุ่ม
เครื�องมือทาง

การเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัที� 16 

 ณ วนัที� 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
 เงินลงทุนชั�วคราว 124,478  (124,478)  �  � 
 ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น  325,923  29  �  325,952 
 สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา�หมุนเวยีน 9,566  (20)  �  9,546 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น �  124,478  �  124,478 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
 ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;ไม่หมุนเวยีนอื�น 7,991  (9)  �  7,982 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ �  �  2,815  2,815 
หนี; สินหมุนเวยีน        
 ส่วนของหนี; สินตามสญัญาเช่าที�ถึง 
  กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  � 

 
� 

 
891 

 
891 

หนี; สินไม่หมุนเวยีน        
 หนี; สินตามสญัญาเช่า �  �  1,924  1,924 

 
4.1   เครื�องมือทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพย์และหนี7สินทางการเงิน 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (วนัที�ถือปฏิบติัครั; งแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมิน

โมเดลธุรกิจที�ใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหนี; สินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนี; สิน
ทางการเงิน ดงันี;  
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พนับาท 
งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � 127,100 127,100 
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น � 322,981 322,981 
สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา�หมุนเวยีน � 9,546 9,546 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 124,478 � 124,478 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 242 � 242 
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;ไม่หมุนเวยีนอื�น �  7,982  7,982 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น � 23,669 23,669 

124,720 491,278 615,998 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม 
หนี; สินทางการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี;หมุนเวยีนอื�น 199,838  199,838 
หนี; สินตามสัญญาเช่า  2,815  2,815 
หนี; สินไม่หมุนเวยีนอื�น 23,364  23,364 
 226,017  226,017 

 
พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � 120,124 120,124 
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น � 325,952 325,952 
สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวยีน � 9,546 9,546 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 124,478 � 124,478 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 242 � 242 
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;ไม่หมุนเวยีนอื�น �  7,982  7,982 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น � 23,669 23,669 

124,720 487,273 611,993 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม 
หนี; สินทางการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี;หมุนเวยีนอื�น 193,304  193,304 
หนี; สินตามสัญญาเช่า  2,815  2,815 
หนี; สินไม่หมุนเวยีนอื�น 23,364  23,364 
 219,483  219,483 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการลูกหนี; การคา้และลูกหนี;หมุนเวียนอื�น ลูกหนี;ตามสัญญาเช่าและ

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวยีนที�ตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ;น 
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น/ลูกหนี;ตามสัญญาเช่า/สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวยีน 

บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ;นตลอดอายสุาํหรับลูกหนี;ทั;งหมด 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ;น บริษทัละบริษทัยอ่ยมีการจดักลุ่มลูกหนี;
การคา้และลูกหนี; หมุนเวียนอื�น ลูกหนี; ตามสัญญาเช่าและสินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวียนตาม
ความเสี�ยงดา้นเครดิตที�มีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตที�
คาดว่าจะเกิดขึ; นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตที�จะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ;น ดว้ยวธีิการดงักล่าว  

ค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรับลูกหนี; มีรายละเอียด ดงันี;  
พนับาท 

งบการเงินรวม 
 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 
 

 
ไม่เกิน  
3 เดือน 

 3 � 6 เดือน  6 � 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563        
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวียนอื�น 204,436  83,902  8,308  5,357  4,136  306,139 
ลูกหนี;ตามสญัญาเช่า 17,729  603  19      �      �  18,351 
สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา�หมุนเวียน 9,566      �       �     �     40   9,606 
ค่าเผื�อผลขาดทุน 458  478  702  885  4,176  6,699 
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พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

 3 � 6 เดือน  6 � 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563        
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวียนอื�น 204,252  87,093  8,308  5,357  4,136  309,146 
ลูกหนี;ตามสญัญาเช่า 17,729  603  19      �     �  18,351 
สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา�หมุนเวียน 9,566      �       �     �     40   9,606 
ค่าเผื�อผลขาดทุน 458  495  702  885  4,176  6,716 

 
การกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี;  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 กบัค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี;

การคา้ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 มีดงันี;   
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื�อผลขาดทุนลูกหนี;การคา้    
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 7,286  7,286 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัที� 9 มาถือปฏิบติั (587) 

 
(570) 

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 6,699  6,716 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี; มีผลกระทบอย่างไม่ เป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั;นฝ่ายบริหารของบริษทัจึงพิจารณาไม่ปรับปรุง
ผลกระทบดงักล่าวต่อกาํไรสะสมไม่ไดจ้ดัสรร ณ ตน้ปี 

 
4.2 สัญญาเช่า 

หนี; สินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่าที�ยงัไม่ได้จ่ายชาํระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบี; ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ�มของบริษทัและบริษทัย่อย 
อตัราดอกเบี;ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มดงักล่าวที�นาํมาคาํนวณหนี; สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 6.175 ต่อปี 

สําหรับสัญญาเช่าที� เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที�  17 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี; สินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และหนี; สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั; งแรก  
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เปิดเผย      
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 21,804  21,572 
หกั สัญญาเช่าระยะสั;นที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง (3,393)  (3,161) 
หกั  สิทธิที�สามารถยกเลิกสัญญาที�ค่อนขา้งแน่ที�จะมีการใชสิ้ทธิ (12,580)  (12,580) 
หกั  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (2,756)  (2,756) 
 3,075  3,075 
หกั  ดอกเบี;ยจ่ายรอตดับญัชี (260)  (260) 
หนี; สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ;นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน    
 ทางการเงินฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติั  2,815  2,815 
หนี; สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562       �         � 
หนี; สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,815  2,815 
    
ประกอบดว้ย    
   หนี; สินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 891  891 
   หนี; สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 1,924  1,924 

 2,815  2,815 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งันี;  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,815  2,815 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,815  2,815 

 
5.  รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบญัชีส่วนหนึ� งกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งบุคคลหรือ

กิจการเหล่านี; เกี�ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกัน หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที�
ใกล้ชิด รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสําคญัที�รวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั�วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที�ตกลงกนัไวส้าํหรับรายการที�ไม่มีราคา
ตลาดรองรับ 
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  ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี;  

ชื�อบริษทั/บุคคล 

 ประเทศ/

สญัชาติ 

 

ความสมัพนัธ์ 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

Harn Vietnam Co., Ltd.  เวียดนาม  บริษทัยอ่ย บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทั หาญเอน็ยเินียริ� ง จาํกดั  ไทย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั พระบริบาล จาํกดั  ไทย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั  ไทย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

นายเจน ชาญณรงค ์  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

นางสิริมา เอี�ยมสกุลรัตน ์  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคลที�มีอาํนาจและรับผิดชอบในการบริหารงาน 
 

หลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตามราคาตลาด 

ซื;อสินคา้ ตามราคาตลาด 

ซื;อขายอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 

รายไดอื้�น ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามที�ไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้น 

ดอกเบี;ยจ่าย ตามราคาตลาด 
 

สัญญาที�สําคญักับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 
ดงัต่อไปนี;  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน 

(บาท) 
สญัญาเช่าพื;นที�สาํนกังาน  คุณเจน ชาญณรงค ์  4.4 ปี  45,947 � 53,100 
  บริษทั หาญเอน็ยเินียริ�ง จาํกดั  4.7 ปี  292,105 � 413,916 
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั  � ปี  64,080 

 
ในระหว่างปีสิ; นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2563 สัญญาเช่ากับกิจการที� เกี�ยวข้องกันที� มีการยกเลิก 

ดงัต่อไปนี;  
  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน 

(บาท) 
สญัญาเช่าพื;นที�คลงัสินคา้  บริษทั พระบริบาล จาํกดั  0.7 ปี  195,490 
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั  3 ปี  85,410 
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  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 3{ ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น        
 บริษทัยอ่ย        
  Harn Vietnam Co., Ltd. � �  l�z,908  3,238,895 
  บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั � �  57,933  � 
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
  บริษทั หาญเอน็ยเินียริ�ง จาํกดั 1,845,458  1,852,022  1,845,458  1,852,022 
        บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน) 15,716  �  15,716  � 
        บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 118,342  �  118,342  � 
 1,979,516  1,852,022  2,333,357  5,090,917 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั;น        
 บริษทัยอ่ย        
  Harn Vietnam Co., Ltd. �  �  z,���,m��  � 

เงินมดัจาํจ่าย        
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
  บริษทั ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั �  5,229,668  �  5,229,668 

เจา้หนี;หมุนเวยีนอื�น        
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
  บริษทั ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั �  2,988,382  �  2,988,382 

หนี; สินตามสญัญาเช่า        
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
  บริษทั พระบริบาล จาํกดั 2,013,542  �  2,013,542  � 
  บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 102,425,395  �  102,425,395  � 
 104,438,937 �  104,438,937  � 
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  รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงันี;  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขาย        
  บริษทัยอ่ย        
         Harn Vietnam Co., Ltd.  �  �  322,085  3,190,895 
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั         
          บริษทั นูทริกซ์ จาํกดั (มหาชน) 117,384  �  117,384  � 
          บริษทั เจนนพสิริ จาํกดั 248,607  �  248,607  � 
 365,991  �  688,076  3,190,895 
รายไดอื้�น        
  บริษทัยอ่ย        
         Harn Vietnam Co., Ltd. �  �  l�z,���  � 
         บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั �  �  157,933  � 
      บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
       บริษทั พระบริบาล จาํกดั 28,137  �  28,137  � 
 28,137  �  481,978  � 
ซื;ออุปกรณ์        
      บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
       บริษทั ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั �  484,000  �  484,000 
ค่าเช่าและบริการ        
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
       บริษทั หาญเอน็ยเินียริ�ง จาํกดั 1,368,430  5,902,872  1,368,430  5,902,872 
          บริษทั พระบริบาล จาํกดั 1,432,510  3,370,800  1,432,510  3,370,800 
 บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั        
       นายเจน  ชาญณรงค ์ 630,047  |��,200  630,047  637,200 
 3,430,987  9,910,872  3,430,987  9,910,872 
ดอกเบี;ยจ่ายจากหนี; สินตามสญัญาเช่า        
      บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
          บริษทั พระบริบาล จาํกดั 88,177  �  88,177  � 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        
 กรรมการ 3,585,000  �,955,000  3,585,000  3,955,000 
 ผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชน์ระยะสั;น 10,790,267  10,184,187  10,490,267  10,184,187 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 312,240  342,142  310,640  342,142 
 14,687,507  14,481,329  14,385,907  14,481,329 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี; เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนใน
รูปอื�น ทั;งนี; ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยหมายถึงบุคคลที�กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
 เงินตราต่างประเทศ  บาท 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ             � บาท     132,676  160,905 
เงินฝากธนาคาร        
    เงินฝากกระแสรายวนั   � บาท     37,480,163  21,491,132 
 เงินฝากออมทรัพย ์        � บาท      263,247,654  98,471,644 
                                          � ดองเวยีดนาม 4,035,484,667  5,391,066,665  5,213,847  6,97|,040 
     306,074,340  127,099,721 

 
 งบการเฉพาะกิจการ 
 บาท 

 2563  2562 
เงินสดในมือ  102,541  160,905 
เงินฝากธนาคาร    
     เงินฝากกระแสรายวนั    37,480,163  21,491,132 
 เงินฝากออมทรัพย ์         261,735,578  98,471,644 
 299,318,282  120,123,681 

 
7. ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น 
  ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
   (จดัประเภทใหม่    (จดัประเภทใหม่ 
   หมายเหตุ 36)    หมายเหตุ 36) 
ลูกหนี7การค้า        
 ลูกหนี;การคา้ � บริษทัยอ่ย �  �  �  3,238,895 
 ลูกหนี;การคา้ � บริษทัอื�น 218,292,058  288,666,770  217,917,270  288,435,152 
  รวมลูกหนี;การคา้ 218,292,058  288,666,770  217,917,270  291,674,047 
 หกั ค่าเผื�อหนี;สงสยัจะสูญ (11,455,792)  (7,286,049)  (11,454,371)  (7,286,049) 
  สุทธิ 206,836,266  281,380,721  206,462,899  284,387,998 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
   (จดัประเภทใหม่    (จดัประเภทใหม่ 
   หมายเหตุ 36)    หมายเหตุ 36) 
ลูกหนี7หมุนเวยีนอื�น        
 ลูกหนี; อื�น � กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,845,458  1,852,022  2,174,299  1,852,022 
 ลูกหนี; อื�น � บริษทัอื�น 3,585,280  8,853,168  3,540,280  8,853,168 
 เงินประกนัผลงานคา้งรับ 15,104,338  9,527,045  15,104,338  9,527,045 
 เงินมดัจาํ 6,557,432  8,762,613  6,550,384  8,746,087 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 5,151,224  4,674,077  4,784,669  4,654,201 
 รายไดค้า้งรับ 3,802,728  1,064,831  3,651,638  1,064,831 
  รวมลูกหนี;หมุนเวียนอื�น 36,046,460  34,733,756  35,805,608  34,697,354 
ลูกหนี7ตามสัญญาเช่า        
    ลูกหนี;ตามสญัญาเช่า � อุปกรณ์การพิมพ ์ 19,412,311  14,828,531  19,412,311  14,828,531 
    หกั ค่าเผื�อหนี;สงสยัจะสูญ (56,443)            �  (56,443)            � 
            รวม 19,355,868  14,828,531  19,355,868  14,828,531 
    หกั ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ� งปี (11,251,986)  (7,990,909)  (11,251,986)  (7,990,909) 

    สุทธิ 8,103,882  6,837,622  8,103,882  6,837,622 
  รวมลูกหนี;การคา้และลูกหนี;         
   หมุนเวียนอื�น � สุทธิ lz�,986,608  322,952,099  250,372,389  325,922,974 

 
  ลูกหนี;การคา้ แยกตามอายหุนี; ที�คา้งชาํระไดด้งันี;  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 141,009,078  187,039,492  140,815,378  186,855,915 
เกินกาํหนดชาํระ        
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 55,102,089  83,826,501  54,921,001  87,017,355 
 มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 14,096,467  8,308,446  14,096,467  8,308,446 
 มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 4,670,478  5,356,651  4,670,478  5,356,651 
 มากกวา่ 12 เดือนขึ;นไป 3,413,946  4,135,680  3,413,946  4,135,680 
  รวม 218,292,058  288,666,770  217,917,270  291,674,047 
หกั ค่าเผื�อหนี;สงสยัจะสูญ (11,455,792)  (7,286,049)  (11,454,371)  (7,286,049) 
  ลูกหนี;การคา้ � สุทธิ 206,836,266  281,380,721  206,462,899  284,387,998 
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จาํนวนเงินขั;นตํ�าที�ลูกหนี; จะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั;นตํ�าที�ลูกหนี; จะตอ้งชาํระ
สาํหรับสัญญาเช่า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี;  

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2z62 

 

จาํนวนเงิน 
ขั;นตํ�าที�ลูกหนี;
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั;นตํ�าที�
ลูกหนี;จะตอ้งชาํระ  

จาํนวนเงิน 
ขั;นตํ�าที�ลูกหนี;
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั;นตํ�าที�
ลูกหนี;จะตอ้งชาํระ 

ระยะเวลาการรับชาํระ        
 ภายใน 1 ปี 10,978,046  8,103,882  8,413,838  6,837,622 
 เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,127,108  11,251,986  9,936,769  7,990,909 
 26,105,154  19,355,868  18,350,607  14,828,531 
หกั  รายไดด้อกเบี;ยทางการเงินรอการรับรู้ (6,749,286)  �  (3,522,076)  � 
 19,355,868  19,355,868  14,828,531  14,828,531 

 
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ;น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี;  

พนับาท 
งบการเงินรวม 

 ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

ไม่เกิน  
3 เดือน 

 3 � 6 เดือน  6 � 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563        
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวียนอื�น 155,m��  55,���  14,107  4,670  3,41m  233,396 
ลูกหนี;ตามสญัญาเช่า 25,948  204  {�  �  �  26,162 
สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา�หมุนเวียน 12,825  �  � �  40  12,865 
ค่าเผื�อผลขาดทุน 41�  �{�  4,172  3,101  3,580  11,579 

 
พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 
 
 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

 3 � 6 เดือน  6 � 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563        
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวียนอื�น 155,21m  55,616  14,107  4,67{  3,41m  233,022 
ลูกหนี;ตามสญัญาเช่า 25,948  204  {�  � �  26,162 
สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา�หมุนเวียน 12,0��  �  � �  40  12,120 
ค่าเผื�อผลขาดทุน 411  312  4,172  3,101  3,580  11,576 
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8. สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวยีน 
สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวยีน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเงินจากลูกคา้ 12,864,676  9,606,429  12,119,531  9,606,429 
หกั ค่าเผื�อหนี;สงสยัจะสูญ (67,063)          (40,131)  (65,498)      (40,131)  
สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา�หมุนเวียน�สุทธิ 12,797,613  9,566,298  12,054,033  �,566,298 
 

9.  เงินใหกู้ย้มืระยะสั;นแก่บริษทัยอ่ย 
  รายการเปลี�ยนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสั;นแก่บริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 สรุป

ไดด้งันี;  
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 บาท 

Harn Vietnam Co., Ltd.     
ยอดยกมาตน้ปี  �  � 
เงินใหกู้เ้พิ�มขึ;นระหวา่งปี  200,000  6,352,000 
เงินจ่ายชาํระคืนระหวา่งปี  �  � 
ผลกระทบจากการปรับปรุงอตัราแลกเปลี�ยน  �  (378,520)
ยอดยกไปปลายปี  200,000  5,973,480 
 
เมื�อวนัที� 12 มีนาคม 2563 บริษทัทาํสัญญาให้เงินกูย้ืมระยะสั;นแก่บริษทัยอ่ย จาํนวน 200,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และคิดดอกเบี;ยในอตัราร้อยละ 6.15 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี  
 

10.  สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 247,098,155  285,842,722  245,120,206  283,585,349 
สินคา้ระหวา่งทาง 40,820,856  43,591,076  39,102,203  43,591,076 
  รวม 287,919,011  329,433,798  284,222,409  327,176,425 
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า        
 ของสินคา้คงเหลือ (30,067,043)  (24,393,942)  (30,067,043)  (24,393,942) 
สินคา้คงเหลือ 257,851,968  305,039,856  254,155,366  302,782,483 
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  มูลค่าสินคา้คงเหลือที�ปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีจาํนวน 5.67 ลา้นบาท และ 8.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 5.67 ลา้นบาท และ 8.27 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
11.  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563   

 ราคาทุน 
 

กาํไร (ขาดทุน) 
ที�ยงัไม่เกิดขึ;นจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี;     
 � เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  9,625,255 (2,667,311) 6,957,944 

รวม 9,625,255 (2,667,311) 6,957,944 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

 ราคาทุน 
 

กาํไร (ขาดทุน) 
ที�ยงัไม่เกิดขึ;นจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี;     
 � เงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 59,585,551 35,204 59,620,755 
 � เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  63,129,353 1,727,815 64,857,168 

รวม 122,714,904 1,763,019 124,477,923 

 
12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
      บาท 
    สดัส่วนการถือหุ้น   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  

ชื�อบริษทัยอ่ย   ทุนชาํระแลว้  2563  2562  2563  2562 
Harn Vietnam Co., Ltd.  800 ลา้นดอง  100.00  100.00  1,057,444  1,057,444 
บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั  2 ลา้นบาท  65.00  �  1,300,000             � 
    รวม        2,357,444  1,057,444 
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บริษทัได้จดทะเบียนจดัตั;ง Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษทัย่อย” ที�ประเทศเวียดนาม เมื�อวนัที� 

30 กรกฎาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียน 800 ลา้นดองเวียดนาม (คิดเป็น 1.06 ลา้นบาท) ทั;งนี; บริษทัถือหุ้น
ในบริษทัย่อยทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจาํหน่าย
อุปกรณ์การพิมพ ์การลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัและเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการบริการลูกคา้ โดยเริ�มจากหน่วยธุรกิจ “ระบบการพิมพดิ์จิทลั” เป็นหน่วยธุรกิจแรก 

เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดร่้วมลงทุนพฒันาธุรกิจดิจิทลักบักลุ่มไอยราฟันส์ โดยการจดัตั;ง
บริษทัชื�อ “บริษทั ไอยราหาญ จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท ทั;งนี; บริษทัและผูร่้วมทุนกลุ่มไอยรา
ฟันส์ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ตามลาํดบั การ
จดัตั;งบริษทัดงักล่าวเป็นไปตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั; งที� 4/2563 เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 
2563 บริษทัที�จดทะเบียนใหม่จะมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั การลงทุนดงักล่าวนี;  มีวตัถุประสงค์
เพื�อพฒันาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดาํเนินงานจะมุ่งเน้นให้บริการโซลูชั�นส์ด้าน
อาคารอจัฉริยะ หรือ Smart Building โดยการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของกลุ่มไอยราฟันส์ และขยายธุรกิจให้
เติบโตยิ�งขึ;น 

 
13. อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  

  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 62  เพิ�มขึ;น  ลดลง  โอนเขา้/  ณ  31 ธ.ค. 63 
       โอนออก   

ราคาทุน          
ที�ดิน 172,645,421  �  �  (37,358,915)  135,286,506 
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 55,675,068  �  �  (36,325,512)  19,349,556 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสร้าง 2,671,760  �  �  (1,723,333)  948,427 
เครื�องมือและอุปกรณ์ 957,751  �  �  (607,401)  350,350 
    รวม 231,950,000  �  � (76,015,161)  155,934,839 
ค่าเสื�อมราคาสะสม          
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง (1,491,024)  (935,327)  �  1,424,415  (1,001,936)
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสร้าง (286,208)  (180,538)  �  270,305  (196,441)
เครื�องมือและอุปกรณ์ (205,192)  (130,477)  �  190,539  (145,130)
    รวม (1,982,424)  (1,246,342)  �  1,885,259  (1,343,507)
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน�สุทธิ 229,967,576        154,591,332 
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 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 61  เพิ�มขึ;น  ลดลง  โอนเขา้/  ณ  31 ธ.ค. 62 
       โอนออก   

ราคาทุน          
ที�ดิน 172,645,421  �  �  �  172,645,421 
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 55,675,068  �  �  �  55,675,068 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสร้าง 2,671,760  �  �  �  2,671,760 
เครื�องมือและอุปกรณ์ 957,751  �  �  �  957,751 
    รวม 231,950,000  �  � �  231,950,000 
ค่าเสื�อมราคาสะสม          
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง (99,147)  (1,391,877)  �  �  (1,491,024)
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสร้าง (19,032)  (267,176)  �  �  (286,208)
เครื�องมือและอุปกรณ์ (13,645)  (191,547)  �  �  (205,192)
    รวม (131,824)  (1,850,600)  �  �  (1,982,424)
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน�สุทธิ 231,818,176        229,967,576 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี        
� ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,246,342  1,850,600  1,246,342  1,850,600 

 
ในปี 2561 บริษทัไดเ้ปลี�ยนวตัถุประสงคข์องการถือครองที�ดินจากเดิมเพื�อการใชใ้นอนาคตเป็นเพื�อ

หาประโยชน์จากการเพิ�มมูลค่าของที� ดิน บริษัทจึงได้โอนที� ดินดังกล่าวจากที� ดินที� มีไว้ใช้งานเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนจาํนวน 114.95 ลา้นบาท นอกจากนี;  บริษทัไดมี้การประเมิน
ราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดในการประเมินมูลค่า ตามรายงานลงวนัที�  17 
กนัยายน 2561 มีมูลค่ายติุธรรม เป็นจาํนวนเงิน 117.04 ลา้นบาท  

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั; งที� 5/2561 เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ
บริษทัมีมติอนุมติัการทาํสัญญาจะซื;อจะขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใชเ้ป็นคลงัสินคา้
แห่งเดียวของบริษทัในอนาคต บริษทัได้เข้าทาํสัญญาจะซื; อจะขายที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง จาํนวนเงิน 
117.00 ลา้นบาท โดยที�ดินและสิ�งปลูกสร้างดงักล่าวไดมี้ผูเ้ช่าอยูใ่นปัจจุบนั 2 ราย สัญญาเช่ามีกาํหนดเวลา
สิ;นสุดตามสัญญาในวนัที� 15 มีนาคม 2563 (พร้อมทั;งผูเ้ช่าสามารถต่ออายไุด ้1 ปี ดว้ยอตัราค่าเช่าเดิม โดยผู ้
เช่าต้องแจง้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ) และวนัที�  30 เมษายน 2563 และในระหว่างปี 2563 
บริษทัไดเ้ปลี�ยนวตัถุประสงคข์องการถือครองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างบางส่วนจากเดิมเพื�อใหเ้ช่าเป็นเพื�อใช้
เป็นคลงัสินคา้ของบริษทั บริษทัจึงไดโ้อนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นเพื�อการใชง้านดว้ยราคาตาม
บญัชีจาํนวน 74.13 ลา้นบาท 
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ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดมี้การประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยใช้เกณฑ์ราคา
ตลาดในการประเมินมูลค่าที�ดิน และใชเ้กณฑ์วธีิตน้ทุนทดแทนในการประเมินสิ�งปลูกสร้าง ตามรายงานมี
มูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน 159.51 ลา้นบาท  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 เป็นจาํนวนเงิน 6,098,772 บาทและ 11,300,180 บาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 
6,098,772 บาท และ 11,300,180 บาท ตามลาํดบั) และมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานจาํนวนเงิน 973,699 
บาท และ 2,567,033 บาท ตามลําดับ  (เฉพาะบริษัทจํานวนเงิน 973,699 บาท และ 2,567,033 บาท 
ตามลาํดบั) ที�ไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
14. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 

ณ  31 ธ.ค. 62 

 

เพิ�มขึ;น 

 

ลดลง 

 

โอนเขา้/ 

โอนออก  

โอนจดัประเภท 

รายการ 

 ผลต่างจากการ

แปลงค่า  

ณ  31 ธ.ค. 63 

           งบการเงิน   

ราคาทุน              

ที�ดิน �  �  �  �  37,358,915  �  37,358,915 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง �  �  �  �  36,325,512  �  36,325,512 

เครื�องมือและอุปกรณ์ 5,406,733  z��,890  (107,038)  2,462,819       |��,401  �  8,950,805 

เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 26,682,463  1,126,968  (3,255,943)  6,926,356  1,723,333  (2,372)  33,200,805 

ยานพาหนะ 24,503,724  834,743  (168,224)  �  �  �  25,170,243 

สินทรัพยเ์พื�อเช่าและสาธิต 40,071,980  2,810,072  (9,742,429)  �  �  �  33,139,623 

สินทรัพยร์ะหวา่งทาํ �  32,072,560  (52,982)  (9,389,175)  �  �  22,630,403 

    รวม 96,664,900  37,425,233  (13,326,616) �  76,015,161  (2,372)  196,776,306 

ค่าเสื�อมราคาสะสม              

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง �  (456,550)  �  �  (1,424,415)  �  (1,880,965)

เครื�องมือและอุปกรณ์ (3,381,209)  (713,377)  78,834  �    (190,539)  �  (4,206,291)

เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (20,981,630)  (3,502,736)  3,058,883  �    (270,305) 464 (21,695,324)

ยานพาหนะ (12,535,942)  (2,322,665)  114,287  �  �  �  (14,744,320)

สินทรัพยเ์พื�อเช่าและสาธิต (29,099,377)  (4,071,734)  8,500,530  �  �  �  (24,670,581)

    รวม (65,998,158)  (11,067,062)  11,752,534  �  (1,885,259)  464  (67,197,481)

หัก ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ �  (z�,|zm)  �  �  �    (z�,|zm)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์�สุทธิ 30,666,742            129,528,171 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี 

 
ณ  31 ธ.ค. 62 

 
เพิ�มขึ;น 

 
ลดลง 

 
โอนเขา้/ 
โอนออก  

โอนจดั
ประเภท  

ณ  31 ธ.ค. 63 

         รายการ   
ราคาทุน            
ที�ดิน �  �  �  �  37,358,915  37,358,915 
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง �  �  �  �  36,325,512  36,325,512 
เครื�องมือและอุปกรณ์ 5,406,733  z��,480  (107,038)  2,462,819  |��,401  8,948,395 
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 26,682,463  997,730  (3,255,943)  6,926,356  1,723,333  33,073,939 
ยานพาหนะ 24,503,724  834,743  (168,224)  �  �  25,170,243 
สินทรัพยเ์พื�อเช่าและสาธิต 40,071,980  2,810,072  (9,742,429)  �  �  33,139,623 
สินทรัพยร์ะหว่างทาํ �  32,072,560  (52,982)  (9,389,175)  �  22,630,403 
    รวม 96,664,900  37,293,585  (13,326,616)  �  76,015,161  196,647,030 
ค่าเสื�อมราคาสะสม            
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง �  (456,550)  �  �  (1,424,415)  (1,880,965) 
เครื�องมือและอุปกรณ์ (3,381,209)  (713,291)  78,834  �  (190,539)  (4,206,205) 
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (20,981,630)  (3,490,204)  3,058,882  �  (270,305)  (21,683,257) 
ยานพาหนะ (12,535,942)  (2,322,665)  114,287  �  �  (14,744,320) 
สินทรัพยเ์พื�อเช่าและสาธิต (29,099,377)  (4,071,734)  8,500,530  �  �  (24,670,581) 
    รวม (65,998,158)  (11,054,444)  11,752,533  �  (1,885,259)  (67,185,328) 
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ �  (50,654)  �  �  �  (50,654) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์�สุทธิ 30,666,742          129,411,048 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 61  เพิ�มขึ;น  ลดลง  โอนเขา้/  ณ  31 ธ.ค. 62 
       โอนออก   

ราคาทุน          
เครื�องมือและอุปกรณ์ 4,180,434  1,307,299  (81,000)  �  5,406,733 
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 25,645,470  982,782  (452,219)  506,430  26,682,463 
ยานพาหนะ 25,432,035  3,163,849  (4,092,160)  �  24,503,724 
สินทรัพยเ์พื�อเช่าและสาธิต 37,678,779  3,812,274  (1,438,715)  19,642  40,071,980 
สินทรัพยร์ะหว่างทาํ 22,430  503,642  �  (526,072)  � 
    รวม 92,959,148  9,769,846  (6,064,094) �  96,664,900 
ค่าเสื�อมราคาสะสม          
เครื�องมือและอุปกรณ์ (3,005,043)  (457,165)  80,999  �  (3,381,209)
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (17,707,097)  (3,721,711)  447,178  �  (20,981,630)
ยานพาหนะ (13,447,522)  (2,220,282)  3,131,862  �  (12,535,942)
สินทรัพยเ์พื�อเช่าและสาธิต (26,118,741)  (4,172,938)  1,192,302  �  (29,099,377)
    รวม (60,278,403)  (10,572,096)  4,852,341  �  (65,998,158)
ที�ดินและอุปกรณ์�สุทธิ 32,680,745        30,666,742 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี        
� ตน้ทุนการให้บริการ 3,833,232  3,777,903  3,833,145  3,777,903 
� ตน้ทุนในการจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายใน 

การบริหาร 7,233,830  6,794,193  7,221,299 6,794,193 
 11,067,062  10,572,096  11,054,444  10,572,096 

   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์ที�คิดค่าเสื�อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว 
แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 36.52 ล้านบาท และ 34.60 ล้านบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั
จาํนวน 36.52 ลา้นบาท และ 34.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดโ้อนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน มาเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดว้ย
ราคาตามบญัชี จาํนวน 74.13 ลา้นบาท เนื�องจากมีการเปลี�ยนวตัถุประสงคข์องการถือครอง (หมายเหตุ 13)  

 
15. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าและการเคลื�อนไหวสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งันี;  

บาท 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 � 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16  
 มาถือปฏิบติั ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,814,619 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,814,619 
เพิ�มระหวา่งปี 105,099,557 
ตดัจาํหน่าย   (2,814,619)
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 105,099,557 
ค่าเสื�อมราคาสะสม  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 � 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16  
 มาถือปฏิบติั ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 � 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 � 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (678,541)
ตดัจาํหน่าย 547,288 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (131,253)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 � 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,814,619 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 104,968,304 
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16. ค่าความนิยม 
   เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัได้มีการซื;อและรับโอนกิจการทั;งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ 

จาํกดั และบริษทั คิว ทู เอส จาํกดั โดยการออกหุ้นเพิ�มทุนจาํนวน 675.36 ลา้นบาท เพื�อแลกกบัสินทรัพย์
สุทธิที�ระบุได้ของทั;ง 2 บริษทัจาํนวน 340.69 ล้านบาท ซึ� งเป็นผลทาํให้เกิดค่าความนิยม จาํนวน 334.67 
ลา้นบาท 
 
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 ในระหว่างปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัได้มีการทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมซึ� งเกิดจากการเขา้ซื;อและรับโอนกิจการทั;งหมดของบริษทั ชิลแมทช์ จาํกดั และบริษทั คิว ทู เอส 
จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั;งหมด และปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที�
ก่อให้เกิดเงินสด (Cash Generating Unit (“CGU”)) ประกอบดว้ย หน่วยของผลิตภณัฑ์ระบบทาํความเยน็ 
และระบบพิมพดิ์จิตอล  โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยซึ์� งรวมค่าความนิยม กบั 
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดนี; ขึ;นอยู่กบัมูลค่าการใช้ประโยชน์ ซึ� ง
คาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดวา่ไดรั้บจากการใช้หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงิน
สดอยา่งต่อเนื�อง กระแสเงินสดถูกประมาณการตลอดช่วงเวลา 5 ปี ก่อนอตัราการเติบโตของมูลค่าปัจจุบนั
สุดทา้ย 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื�อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
ขอ้สมมติฐานสาํคญัที�ใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใช ้มีดงัต่อไปนี;  
ขอ้สมมติฐานสาํคญั  มูลค่า  วธีิที�ถูกใชใ้นการพิจารณามูลค่า 

  2563  2562   
� อตัราคิดลด (Discount rate)  ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉลี�ย 

ร้อยละ 6.12 (Weighted 
average cost of capital :  
WACC) 

 ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉลี�ย 
ร้อยละ m.m� (Weighted 
average cost of capital :  
WACC) 

 อัตราคิดลดซึ� งเป็นอัตราก่อนภาษีที�สะท้อนถึง
ความเสี� ยงซึ� งเป็นลักษณะเฉพาะที� เกี�ยวข้องกับ
หน่วยธุรกิจ 

� อตัราเติบโตของมูลค่าปัจจุบนัสุดทา้ย 
(Terminal Value Growth Rate) 

 ร้อยละ 0.0  ร้อยละ 0.0  อตัราคาดการณ์ที�เหมาะสม 

 
17. ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
    ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ประกอบดว้ย  

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62 เพิ�มขึ;น ลดลง ณ 31 ธ.ค. 63 
ราคาทนุ     
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 104,307,663  � �  104,307,663 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (46,027,850)  (17,947,159) �  (63,975,009) 
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้�สุทธิ 58,279,813     40,332,654 
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 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61 เพิ�มขึ;น ลดลง ณ 31 ธ.ค. 62 
ราคาทุน     
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 104,307,663  � �  104,307,663 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (31,126,755)  (14,901,095) �  (46,027,850) 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้�สุทธิ 73,180,908     58,279,813 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี        
� ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17,947,159  14,901,095  17,947,159  14,901,095 

 
18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  เพิ�มขึ;น  ลดลง  โอนเขา้/ 

โอนออก 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          
ค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ 38,035,264  364,000  (168,298)  1,670,389  39,901,355 
ซอฟตแ์วร์ระหว่างติดตั;ง 906,952  763,437  �  (1,670,389)  � 
 รวม 38,942,216  1,127,437  (168,298)  �  39,901,355 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม          
ค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ (17,995,143)  (4,058,998)  168,296  �  (21,885,845) 
 รวม (17,995,143)  (4,058,998)  168,296  �  (21,885,845) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � สุทธิ 20,947,073        18,015,510 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  เพิ�มขึ;น  ลดลง  โอนเขา้/ 

โอนออก 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน          
ค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ 37,571,664  463,600  �  �  38,035,264 
ซอฟตแ์วร์ระหว่างติดตั;ง 104,000  802,952  �  �  906,952 
 รวม 37,675,664  1,266,552  �  �  38,942,216 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม          
ค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ (13,696,321)  (4,298,822)  �  �  (17,995,143) 
 รวม (13,696,321)  (4,298,822)  �  �  (17,995,143) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � สุทธิ 23,979,343        20,947,073 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี        
� ตน้ทุนการใหบ้ริการ 881,186  832,181  881,186  832,181 
� ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,177,812  3,466,641  3,177,812  3,466,641 
 4,058,998  4,298,822  4,058,998  4,298,822 

   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�คิดค่าตดัจาํหน่าย
เต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 3.42 ล้านบาท และ 1.96 ล้านบาท ตามลําดับ 
(เฉพาะบริษทัจาํนวน 3.42 ลา้นบาท และ 1.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั)   

 
19. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี; สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี; สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี;  
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผื�อหนี;สงสยัจะสูญ 1,465,236  850,623  �  l,315,859 
 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 4,878,788  1,134,620  �  6,013,408 
 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 1,195  48,369  �  49,564 
 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ �  {�,131  �  10,131 
 สญัญาเช่า �  486  �  486 
 ประมาณการหนี; สินผลประโยชน์พนกังาน 4,732,365  451,546  �  5,183,911 
 หนี; สินสญัญาอนุพนัธ์ 129,613  (46,236)  �  83,377 
  รวม 11,207,197  2,449,539  �  13,656,736 
หนี; สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   สินคา้คงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

110,138 
  

16,780 
  

� 
  

93,358 
 อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

204,113 
  

149,952 
  

� 
  

54,161 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที�ยงัไม่เกิดขึ;นจริง 

 ของเงินลงทุนชั�วคราว 
 

650,411 
  

650,411 
  

� 
  

� 
 ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (จากการปรับปรุงมูลค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

11,655,963 
  

3,589,432 
  

� 
  

8,066,531 
 ค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์ 188,805  (42,546)  �  231,351 
   สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 564,065  (804,228)  �  1,368,293 
  รวม 13,373,495  3,559,801  �  9,813,694 
สินทรัพย ์(หนี; สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี � สุทธิ (2,166,298)      3,843,042 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี � สุทธิ   6,009,340  �   
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผื�อหนี;สงสยัจะสูญ 1,465,236  �z�,026  �  l,315,262 
 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 4,878,788  1,134,620  �  6,013,408 
 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,195  48,369  �  49,564 
 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ �  {�,131  �  10,131 
 สญัญาเช่า �  486  �  486 
 ประมาณการหนี; สินผลประโยชน์พนกังาน 4,732,365  435,509  �  5,167,874 
 หนี; สินสญัญาอนุพนัธ์ 129,613  (46,236)  �  83,377 
  รวม 11,207,197  2,432,905  �  13,640,102 
หนี; สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   สินคา้คงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

110,138 
  

16,780 
  

� 
  

93,358 
 อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

204,113 
  

149,952 
  

� 
  

54,161 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที�ยงัไม่เกิดขึ;นจริง 

 ของเงินลงทุนชั�วคราว 
 

650,411 
  

650,411 
  

� 
  

� 
 ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (จากการปรับปรุงมูลค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

11,655,963 
  

3,589,432 
  

� 
  

8,066,531 
 ค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์ 188,805  (42,546)  �  231,351 
   สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 564,065  (804,228)  �  1,368,293 
  รวม 13,373,495  3,559,801  �  9,813,694 
สินทรัพย ์(หนี; สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี � สุทธิ (2,166,298)      3,826,408 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี � สุทธิ   5,992,706  �   

 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอื�น 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผื�อหนี;สงสยัจะสูญ 1,115,423  349,813  �  1,465,236 
 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 3,227,460  1,651,328  �  4,878,788 
 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,195  �  �  1,195 
 ประมาณการหนี; สินผลประโยชน์พนกังาน 2,866,936  1,468,209  397,220  4,732,365 
 หนี; สินสญัญาอนุพนัธ์ 95,029  34,584  �  129,613 
  รวม 7,306,043  3,503,934  397,220  11,207,197 
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 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

หนี; สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   สินคา้คงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

160,355 
  

50,217 
  

� 
  

110,138 
 อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

466,447 
  

262,334 
  

� 
  

204,113 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที�ยงัไม่เกิดขึ;นจริง 

 ของเงินลงทุนชั�วคราว 
 

257,061 
  

(393,350) 
  

� 
  

650,411 
 ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (จากการปรับปรุงมูลค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

14,636,181 
  

2,980,218 
  

� 
  

11,655,963 
 ค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์ 206,135  17,330  �  188,805 
   สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 1,324,826  760,761  �  564,065 
  รวม 17,051,005  3,677,510  �  13,373,495 
สินทรัพย ์(หนี; สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี � สุทธิ (9,744,962)      (2,166,298) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี � สุทธิ   7,181,444  397,220   

 
20.  เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี;หมุนเวยีนอื�น 

 เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี;หมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562 

(จดัประเภทใหม่ 
หมายเหตุ 36) 

 2563  2562 
(จดัประเภทใหม่ 

หมายเหตุ 36) 
เจา้หนี;การคา้        
 เจา้หนี;การคา้ � บริษทัอื�น 93,625,735  104,648,825  90,604,594  104,648,825 
เจา้หนี;หมุนเวยีนอื�น        
 ค่านายหนา้คา้งจ่าย 13,891,115  16,746,476  13,891,115  16,746,476 
 ค่าโบนสัคา้งจ่าย 13,957,340  18,568,265  13,849,556  18,568,265 
 เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 20,832,788  34,517,307  20,533,687  28,141,860 
 ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ คา้งจ่าย 14,228,808  16,005,979  14,105,711  15,848,452 
 เจา้หนี;สรรพากร 4,330,726  3,942,216  4,266,891  3,940,444 
 เงินมดัจาํรับอื�น 1,094,940  1,491,920  1,094,940  1,491,920 
 อื�นๆ 5,698,544  3,917,332  5,698,544  3,917,332 
 รวม 74,034,261  95,189,495  73,440,444  88,654,749 
รวมเจา้หนี;การคา้และเจา้หนี; อื�น 167,659,996  199,838,320  164,045,038  193,303,574 
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21.   หนี; สินตามสัญญาเช่า  
  มูลค่าตามบญัชีของหนี; สินตามสัญญาเช่าและการเคลื�อนไหวสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2563 แสดงไดด้งันี;  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 � � 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติั 

 
2,814,619 

  
2,814,619 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,814,619  2,814,619 
เพิ�มขึ;น 105,099,557  105,099,557 
เพิ�มขึ;นจากดอกเบี;ย 90,655  90,655 
เงินจ่ายชาํระ (738,630)  (738,630) 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา (2,295,468)  (2,295,468) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 104,970,733  104,970,733 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี (8,918,127)  (8,918,127) 
หนี; สินตามสญัญาเช่า � สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี �|,052,606  �|,052,606 

 
  ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสัญญาเช่าที� รับรู้ในรายการต่อไปนี; ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี

สิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  678,541  678,541 
ดอกเบี;ยจ่ายจากหนี; สินตามสัญญาเช่า  90,655  90,655 
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่าระยะสั;น  8,987,586  8,836,786 
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า  511,399  508,950 
  10,268,181  10,114,932 

 
  สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจ่ายทั;งหมดของ

สัญญาเช่าจาํนวน 10,237,615 บาท (เฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน 10,084,366 บาท) และมีการเพิ�มขึ;นของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี; สินตามสัญญาเช่าที�ไม่ใช่เงินสดจาํนวนเงิน 105,099,557 บาท (เฉพาะ
บริษทัจาํนวนเงิน 105,099,557 บาท)  
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22. ประมาณการหนี; สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 การเปลี�ยนแปลงของประมาณการหนี; สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังานปีสิ;นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี;  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกมา 25,513,846  16,670,899  25,513,846  16,670,899 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี;ยในอดีต        
� การแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน �  3,900,264  �  3,900,264 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี;ย 2,651,166  3,585,585  2,570,980  3,585,585 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั �  1,986,098  �  1,986,098 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (400,000)  (629,000)  (400,0000)  (629,000)
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกไป 27,765,012  25,513,846  27,684,826  25,513,846 

 
 ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี;  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการในอดีต �  3,900,264  �  3,900,264 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
     ตน้ทุนขาย 410,182  639,553  379,291  639,553 
     ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 852,641  1,685,793  852,641  1,685,793 
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 964,055  712,468  914,760  712,468 
     ดอกเบี;ยจากภาระผกูพนั 424,288  547,771  424,288  547,771 
 2,651,166  3,585,585  2,570,980  3,585,585 
รวม 2,651,166  7,485,849  2,570,980  7,485,849 

 
 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี;  
 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด 1.50 � 1.80  1.50 � 1.80  1.50 � 1.80  1.50 � 1.80 
อตัราการเพิ�มขึ;นของเงินเดือน 4.50  4.50  4.50  4.50 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 4.78 � 28.65  4.78 � 28.65  4.78 � 28.65  4.78 � 28.65 
อตัราการมรณะ ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 
 ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 
 ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 
 ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 
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  การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี;  
 lz|� 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ร้อยละ  บาท 

 เพิ�มขึ;น  ลดลง  เพิ�มขึ;น  ลดลง 
อตัราคิดลด 1  (1)  (2,507,936)  2,929,634 
อตัราการขึ;นเงินเดือน 1  (1)  2,645,897  (2,292,562) 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  20  (20)  (3,346,202)  4,149,202 
อตัรามรณะ  20  (20)  (316,605)  321,329 

 
 lz|l 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ร้อยละ  บาท 

 เพิ�มขึ;น  ลดลง  เพิ�มขึ;น  ลดลง 
อตัราคิดลด 1  (1)  (2,441,549)  2,860,592 
อตัราการขึ;นเงินเดือน 1  (1)  2,351,558  (2,043,907) 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  l�  (20)  (2,937,513)  3,609,038 
อตัรามรณะ  l�  (20)  (284,311)  288,500 

 
  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด

อตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ;นไปให้มีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย
พระราชบญัญติันี; ให้ใชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป การ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทัรับรู้ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ;นประมาณ 3.90 ลา้นบาท และทาํให้กาํไรลดลงประมาณ 3.90 ล้านบาท ใน
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
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l�. โครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน 
เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห ้              

ความเห็นชอบโครงการสะสมหุ้นสาํหรับพนกังาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมี
รายละเอียด ดงันี;  

ระยะเวลาโครงการ ตั;งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัที� 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี 

พนกังานที�มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ พนกังานประจาํที�มีอายงุานตั;งแต่ 1 ปี ขึ;นไป หรือ  

 ผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ;นไป โดยเป็นไปตามความสมคัรใจ  

รูปแบบโครงการ เงินส่วนที�พนกังานจ่ายเพื�อเขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน   

 เงินส่วนที�ผูบ้ริหารจ่ายเพื�อเขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 5 � 25 ของเงินเดือน   

 

เงินส่วนที�บริษทัจ่ายสมทบที�เขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของเงินที�พนักงานหรือผูบ้ริหาร

จ่ายเขา้โครงการ  

กาํหนดการซื;อหุ้นเขา้โครงการ ทุกเดือน 

เงื�อนไขการถือครองหลกัทรัพย ์ ปีที� 1 � 2  ไม่สามารถขายหุ้นได ้  

 ครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นไดร้้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นที�สะสมได ้   

 ครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นไดร้้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นที�สะสมได ้   

 ครบ 4 ปี สามารถขายหุ้นไดร้้อยละ 75 ของจาํนวนหุ้นที�สะสมได ้   

 ครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นไดท้ั;งจาํนวน  

ตวัแทนดาํเนินการ บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบโครงการเป็นจาํนวนเงิน 4.36 

ล้านบาท และ 4.22 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจาํนวนเงิน 4.36 ล้านบาท และ 4.22 ล้านบาท 
ตามลาํดบั) 

 
24. ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขาย
หุน้สูงกวา่มูลค่าหุ้นที�จดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี;ตั;งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี;จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 
25. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บริษทัจะตอ้งจดัสรร 
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี; จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน 
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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26. การจดัสรรกาํไรสะสม 
  ตามการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2563 เมื�อวนัที� 3 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัการจดัสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นจาํนวนเงิน 2.16 ลา้นบาท และ 
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที�ได้รับอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั; งที� 
3/2563 เมื�อวนัที� 16 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุ้นละ 0.18 บาท สําหรับหุ้นที�ออกจาํหน่ายและได้รับชําระแล้วจาํนวน 584,500,000 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 105,209,568 บาท ซึ� งมีการจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัที� 15 พฤษภาคม 2563  

  ตามการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั; งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นจาํนวนเงิน 6,717,937 บาท และอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท สําหรับหุ้นที�ออกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระแลว้จาํนวน 584,500,000 
หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 93,519,936 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวนัที� 17 พฤษภาคม 2562 

   
27. กองทุนสาํรองเลี;ยงชีพ 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั;งกองทุนสํารองเลี;ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี; ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุน
สํารองเลี; ยงชีพนี; บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั กองทุนสํารอง
เลี;ยงชีพนี; ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี;ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 

สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุน
สํารองเลี;ยงชีพ และบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวน 4.23 ลา้นบาท และ 3.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะ
บริษทัจาํนวนเงิน 4.23 ลา้นบาท และ 3.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
28.  ส่วนงานดาํเนินงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการ
รายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน
ภายในของบริษทัเป็นเกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจที�สาํคญั ดงันี;   
  ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ 
  ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
  ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็ 
  ส่วนงาน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 
                        ส่วนงาน 5 ผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลูชั�นส์สาํหรับงานอาคาร 
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  ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี;  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  

 2563  2562 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 438,907  63,816  202,828  308,747  �  1,014,298  547,642  81,097  262,005  345,299  1,236,043 

รายไดจ้ากการให้บริการ 95,275 �  �  40,317  2,435  138,027  96,479 �  �  34,361  130,840 

ตน้ทุนขาย (313,761)  (43,868)  (138,122)  (184,646)  �  (680,397)  (398,254)  (58,695)  (174,115)  (196,846)  (827,910) 

ตน้ทุนการให้บริการ (83,513)  �  �  (33,294)  (2,072)  (118,879)  (88,807)  �  �  (31,976)  (120,783) 

กาํไรขั;นตน้ 136,908 19,948  64,706  131,124  363  353,049  157,060 22,402  87,890  150,838  418,190 

รายไดอื้�น         17,101        27,091 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (10�,328)        (117,556) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (137,288)        (140,780) 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน         125,534        186,945 

ตน้ทุนทางการเงิน         (91)        � 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (24,568)        (37,326) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี         100,875        149,619 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น         (400)        (1,642) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี         100,475        147,977 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  25|l 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 438,907  63,816  202,828  285,467  991,018  547,642  81,097  262,005  348,002  1,238,746 

รายไดจ้ากการให้บริการ 95,275  �  �  38,665  133,940  96,479  �  �  34,361  130,840 

ตน้ทุนขาย (313,761) (43,868)  (138,122)  (163,693)  (659,444) (398,254) (58,695) (174,115)  (199,053)  (830,117)
ตน้ทุนการให้บริการ (83,513)  �   �  (31,784)  (115,297)  (88,807) �  �  (31,976)  (120,783)

กาํไรขั;นตน้ 136,908 19,948  64,706  128,655  350,217  157,060  22,402   87,890  151,334  418,686 

รายไดอื้�น        16,931          27,089 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย        (106,084)          (117,457)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (136,214)          (140,401)

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน        124,850          187,917 
ตน้ทุนทางการเงิน        (91)          � 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (24,580)          (37,326)

กาํไรสาํหรับปี        100,179          150,591 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น        �          (1,589)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี        100,179          149,002 
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี;  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  ส่วนงาน 5  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน                      

     ลูกหนี;การคา้ 119,907 16,737 35,533  46,115  �  218,292  144,452  21,196  61,169  61,850  288,667 

     สินคา้คงเหลือ 127,853 6,282 58,918  64,799  �  257,852  144,012  9,518  73,452  78,058  305,040 

     ค่าความนิยม � �  200,066  134,606  �  334,672  � �  200,066  134,606  334,672 

     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ � �  29,318  11,015  �  40,333  � �  42,092  16,188  58,280 

   สินทรัพยที์�ใชร่้วมกนั                   

   � อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน � �  � � �  154,591  � �  � �  229,967 

   � ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ � �  � � �  129,528  � �  � �  30,667 

   � สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ � �  � � �  104,968  � �  � �  � 

   � สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � �  � � �  18,016  � �  � �  20,947 

   � อื�นๆ � �  � � �  399,206  � �  � �  328,057 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 247,760 23,019 323,835  256,535  �  1,657,458  288,464  30,714  376,779  290,702  1,596,297 

                   

หนี; สินรวมของส่วนงาน � � � � �  339,829  � � � �  274,635 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน         

     ลูกหนี;การคา้ 119,907 16,737  35,533  45,741  217,918 144,452  21,196  61,169  64,857  291,674 

     สินคา้คงเหลือ 127,853 6,282  58,918  61,103  254,156 144,012  9,518  73,452  75,800  302,782 

     ค่าความนิยม � �  200,066  134,606  334,672 � �  200,066  134,606  334,672 

     ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ � �  29,318  11,015  40,333 � �  42,092  16,188  58,280 

   สินทรัพยที์�ใชร่้วมกนั                 

    � อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน � �  � �  154,591 � �  �  �  229,967 

     � ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ � �  � �  129,411 � �  �  �  30,667 

     � สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ � �  � �  104,968 � �  �  �  � 

     � สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � �  � �  18,016 � �  �  �  20,947 

     � อื�นๆ � �  � �  399,723 � �  �  �  321,799 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 247,760 23,019  323,835  252,465  1,653,788 288,464  30,714  376,779  291,451  1,590,788 

                  

หนี; สินรวมของส่วนงาน � �  �  �  336,129 � �  �  �  268,100 

  ในระหวา่งปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากการขาย
และบริการกบัลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ�งที�มีจาํนวนเงินตั;งแต่ร้อยละ 10 ขึ;นไป ของรายไดร้วม 
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29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการ

ค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี;  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 

ซื;อสินคา้สาํเร็จรูป 634,274,550  832,948,759  611,319,681  832,899,082 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ        
    งานระหวา่งทาํ 47,187,888  1,656,821  48,627,117  1,656,821 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 186,127,043  200,061,724  182,988,355  199,950,186 
ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน 10,429,235  14,156,410  10,227,436  14,138,804 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34,998,103  31,622,613  34,985,483  31,622,613 
อื�นๆ 130,875,133  126,582,495  128,891,619  128,491,533 
รวม 1,043,891,952  1,207,028,822  1,017,039,691  1,208,759,039 

 
30. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

30.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
         สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ที�แสดงอยุใ่นกาํไรขาดทุน :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปัจจุบนั :       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับปี 30,577,605  44,507,315 30,572,330 44,507,315 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว        

 ที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกและที�กลบัรายการ (6,009,340)  (7,181,444) (5,992,706)  (7,181,444) 
 รวม 24,568,265  37,325,871 24,579,624  37,325,871 

ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุน       
เบด็เสร็จอื�น :       

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั       
 กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์        

  พนกังาน �  (397,219) �  (397,219) 
 รวม �  (397,219) �  (397,219) 
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 30.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช ้
        สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี;  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 125,443,868  186,945,274  124,758,865  187,917,370 

อตัราภาษีที�ใช ้(%) 20%  20% 20%  20% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที�ใช ้ 25,088,774  37,389,055  24,951,773  37,583,474 

รายการกระทบยอด        
 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัใน        
  การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

� ค่าใชจ่้ายที�ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        
กาํไรทางภาษี 184,927  185,860  122,762  185,860 

    ค่าใชจ่้ายที�ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ�มขึ;น (498,287)  (443,463)  (494,911)  (443,463) 
 อื�นๆ (207,149)  194,419  �  � 
รวมรายการกระทบยอด (520,509)  (63,184)  (372,149)  (257,603) 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 24,568,265  37,325,871  24,579,624  37,325,871 

 
 30.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ยและอตัราภาษีที�ใช ้
   สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี;  

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี  
(บาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จาํนวนภาษี  
(บาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 125,443,868   186,945,274   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�ใช ้ 25,088,774  20.00 37,389,055  20.00 
รายการกระทบยอด (520,509)  (0.41) (63,184)  (0.03) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ย 24,568,265  19.59 37,325,871  19.97 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี  
(บาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จาํนวนภาษี  
(บาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 124,758,865   187,917,370   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�ใช ้ 24,951,773  20.00 37,583,474  20.00 
รายการกระทบยอด (372,149)  (0.30) (257,603)  (0.14) 

ค่าใชจ่้าย ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ย 24,579,624  19.70 37,325,871  19.86 
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31. กาํไรต่อหุน้ขั;นพื;นฐาน 
  กาํไรต่อหุ้นขั;นพื;นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ; าหนกั

ที�ออกและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

กาํไรสาํหรับปีที�เป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 100,969,338  149,619,403 100,179,241  {z�,591,499 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ;าหนกั  (หุน้) 584,500,000  584,500,000  584,500,000  584,500,000 

กาํไรต่อหุน้ขั;นพื;นฐานของบริษทัใหม ่ (บาทต่อหุน้) 0.17  0.26 0.17  0.26 
 
32. ภาระผกูพนัและหนี; สินที�อาจเกิดขึ;น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนี; สินที�อาจเกิดขึ;น ดงันี;   
32.1 ณ วนัที� 3{ ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ;าประกนัที�ออกโดยธนาคารเพื�อใช้

ในการคํ;าประกนัสินคา้และผลงานตามสัญญาวา่จา้งงานติดตั;งระบบดงันี;  

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 lz|�  lz|l  lz|�  lz|l 
ลา้นบาท 21.04  26.98  21.04  26.98 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.27  0.27  0.27  0.27 

 
32.2  วงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี;  
 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  วงเงิน (ลา้นบาท)  อา้งอิงอตัราดอกเบี;ย (ร้อยละต่อปี) 

ประเภทสินเชื�อ  2563  2562  2563  2562 
เงินเบิกเกินบญัชี  10.00 11.00 

 
MOR, MOR�0.50 

 
MOR 

เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  150.00 160.00  MLR�1, MMR  MLR�1, MMR 
หนงัสือคํ;าประกนั  74.00 54.00 

 
1.25 � 2% 

 
1.25 � 2% 

สญัญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  560.00 562.39   �   � 
ตั�วสญัญาใชเ้งิน        � 5.00 

 
 � 

 
 MLR 

รวม  794.00 792.39 
    สญัญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้         

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  7.00 7.00    

 
32.3 ค่าเช่าและค่าบริการขั;นตํ�าที�ตอ้งจ่ายมีดงันี;  

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาการชาํระ  2563  2562  2563  2562 
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี  0.84  10.10  0.81 9.86 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1.38  11.71  1.37 11.71 
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ในระหวา่งปี  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับสัญญาเช่าตามที�แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 15 

ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวนเงิน 10.43 ลา้น
บาท และ 14.14 ล้านบาท ตามลาํดับ (เฉพาะบริษัทจาํนวน 10.23 ล้านบาท และ 14.14 ล้านบาท 
ตามลาํดบั) 

 
 32.4  การคํ;าประกนั 
    เมื�อว ันที�  7 มกราคม 2563 บริษัทได้ค ํ; าประกันค่าสินค้าให้กับ Harn Vietnam Co., Ltd.  

“บริษทัยอ่ย” ที�ประเทศเวยีดนาม ตามสัญญาซื;อขายสินคา้เตม็วงเงินจาํนวน 472,586 ปอนดส์เตอร์ลิง 
 
33. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี; สินซึ� งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื;อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธี
ราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี; สินดงักล่าวแทน 
 
ลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม 

  ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลที�
สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี; สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั;นให้มากที�สุด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั;นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี;  
  ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซื;อขายของสินทรัพยห์รือหนี; สินอย่างเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพ

  คล่อง 
  ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี; สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง

  หรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�บริษทั

  ประมาณขึ;น  
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี; สินทางการเงินที�วดั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ�งแยกตามลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรมได ้ดงันี;  

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หนี; สิน) ทางการเงินที�วดัดว้ยมลูค่ายุติธรรม        
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  6,957,944  �  6,957,944 
สัญญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ �  (361,039)  �  (361,039) 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หนี; สิน) ทางการเงินที�วดัดว้ยมลูค่ายุติธรรม        
เงินลงทุนในพนัธบตัร �  59,620,756  �  59,620,756 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  64,857,167  �  64,857,167 
สัญญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้          �  135,819           �  135,819 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที�ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งข้อมูลที�นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี;ย เป็นตน้  

ในระหวา่งปีไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม 
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สินทรัพยท์างการเงินและหนี; สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 ตารางต่อไปนี; แสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนี; สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

  บาท     
สินทรัพยท์างการเงิน  มูลค่ายติุธรรม  ลาํดบัขั;น  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

หนี; สินทางการเงิน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  มูลค่ายติุธรรม  และขอ้มูลที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
  lz|�  2562    

สินทรัพย(์หนี; สิน)ทางการเงิน         
 สญัญาซื;อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
 (361,039)  135,819  ลาํดบั 2  ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณ
จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที�สามารถสังเกตได ้
ณ วันสิ; นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ� ง
คิดลดด้วยอตัราที�สะท้อนถึงความเสี� ยง
ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่าง  ๆ

 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี; สินทางการเงินข้างต้น แสดงรวมเป็นส่วนหนึ� งของสินทรัพย์

หมุนเวยีนอื�นและหนี; สินหมุนเวยีนอื�น ในงบแสดงฐานะการเงิน 
วิธีการที�บริษทัและบริษทัย่อยใช้ในการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี; สินทางการเงินที�

ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม มีดงันี;  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี;การคา้และลูกหนี; อื�น ลูกหนี;ตามสัญญาเช่าทางการเงิน                   

ส่วนที�ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ� งปีมีราคาตามบญัชี ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื�องจากเครื�องมือ
ทางการเงินเหล่านี;จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั;น 

เงินลงทุนทั�วไป มีมูลค่ายติุธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�รายงานอยา่งมีสาระสาํคญั 
เจา้หนี; การคา้และเจา้หนี; อื�น ประมาณการหนี; สินระยะสั; นและหนี; สินหมุนเวียนอื�น มีราคาตาม

บญัชี ณ วนัที�รายงานของหนี; สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเนื�องจากเครื�องมือทางการเงิน
เหล่านี;จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั;น 

 
34. เครื�องมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี�ยงทางด้านการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี; ย

และอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการถือหรือใชเ้ครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื�อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้  
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การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�สําคญัของธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนที�เกิด
จากความเสี�ยงและตน้ทุนของการจดัการความเสี�ยง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความ
เสี�ยงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้มั�นใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสี�ยงและการควบคุม
ความเสี�ยง 

 
การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน 
เจา้หนี;และความเชื�อมั�นของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบั
ดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ� งบริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ดาํเนินงานต่อส่วน ของผูถื้อหุน้ อีกทั;งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
ความเสี�ยงจากเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเกิดจากการซื;อสินคา้ที�
เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัไดท้าํสัญญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ� งรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึ� งปี เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี; สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซื;อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัที�รายงานเป็นรายการที�เกี�ยวข้องกับรายการซื; อสินค้าที� เป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนี; สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี;   
 เงินตราต่างประเทศ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563   2562 

ไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยง       

       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา �  {{�,663 �  {{�,663 

       ยโูร 178,477  35,902  178,477  35,902 

       ปอนดส์เตอร์ลิง 234,891  �  234,891  � 

       ดอลลาร์สิงคโปร์ 1,250  �  1,250  � 

 
สัญญาอนุพนัธ์ 

  สัญญาอนุพนัธ์ เป็นสัญญาซื;อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�มีไวเ้พื�อจุดประสงคใ์นการป้องกนัความ
เสี�ยง ไม่ใช่เพื�อการลงทุนเพื�อหวงัผลกาํไร อยา่งไรก็ตาม สัญญาอนุพนัธ์ดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขการป้องกนั
ความเสี� ยง สัญญาอนุพนัธ์จึงถูกจดัประเภทเป็น “เพื�อค้า” ในการบันทึกบัญชี และวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และสัญญาอนุพันธ์นั; นจะแสดงรายการไวเ้ป็นสินทรัพย์หรือหนี; สิน
หมุนเวยีน เนื�องจากจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ เป็น
จาํนวนเงิน 0.36 ลา้นบาท 

 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน 

จาํนวนรวมของกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน สําหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี;  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ;นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยน 333,095   (210,302)  41,531  (210,302) 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิที�แสดงรวมไวใ้น        
   � รายได ้ 1,604,608  4,843,700  1,296,854  4,843,700 
รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 
   ที�รับรู้ในกาํไรก่อนภาษีระหวา่งปี 1,937,703 

 
4,663,398 

 
1,338,385 

 
4,633,398 

 

ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ 
ความเสี� ยงทางด้านสินเชื�อ คือความเสี� ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี; แก่บริษทัและ

บริษทัยอ่ยตามเงื�อนไขที�ตกลงไวเ้มื�อครบกาํหนด 
ฝ่ายบริหารได้กาํหนดนโยบายทางด้านสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อดงักล่าวโดย

สมํ�าเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ� งๆ ณ วนัที�ใน
รายงานไม่พบวา่มีความเสี�ยงจากสินเชื�อที�เป็นสาระสาํคญั ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื�องจากบริษทั
และบริษทัยอ่ยมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายที�มีสาระสาํคญัจากการเก็บ
หนี;ไม่ได ้

 
ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเพื�อทาํให้ผลกระทบ
จากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี7สินทางการเงิน 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (วนัที�ถือปฏิบติัครั; งแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมิน

โมเดลธุรกิจที�ใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหนี; สินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนี; สิน
ทางการเงินมียอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

บาท 
งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � 306,074,340 306,074,340 
 ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น � 250,956,608 250,956,608 
 สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวยีน � 12,797,613 12,797,613 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 6,957,944 � 6,957,944 
 ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;ไม่หมุนเวยีนอื�น �  11,251,986  11,251,986 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น � 25,186,460 25,186,460 

6,957,944 606,297,007 613,254,951 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม 
หนี; สินทางการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
 เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี;หมุนเวยีนอื�น 167,659,996  167,659,996 
 ส่วนของหนี; สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ    

 ภายในหนึ�งปี 8,198,127  8,918,127 
 หนี; สินตามสัญญาเช่า  96,052,606  96,052,606 
 หนี; สินไม่หมุนเวยีนอื�น 24,937,360  24,937,360 
 297,568,089  297,568,089 
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บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพยท์างการเงินณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � 299,318,282 299,318,282 
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวยีนอื�น � 250,372,389 250,372,389 
สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา�หมุนเวยีน � 12,054,033 12,054,033 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 6,957,944 � 6,957,944 
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;ไม่หมุนเวยีนอื�น �  11,251,986  11,251,986 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น � 25,186,460 25,186,460 

6,957,944 598,183,150 605,141,094 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม 
หนี; สินทางการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี;หมุนเวยีนอื�น 164,045,038  164,045,038 
ส่วนของหนี; สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหนึ�งปี 8,918,127 
 

8,918,127 
หนี; สินตามสัญญาเช่า  96,052,606  96,052,606 
หนี; สินไม่หมุนเวยีนอื�น 24,937,360  24,937,360 
 293,953,131  293,953,131 

 
35. การเปลี�ยนแปลงในหนี; สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 การเปลี�ยนแปลงในหนี; สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี;  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด รายการที�ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัที� 1 มกราคม 2563 
(หมายเหตุ 4, 21) 

 เพิ�ม (ลด)*  เพิ�มขึ;น   วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

หนี; สินตามสญัญาเช่า 2,814,619  (738,630) 102,894,744  104,970,733 

รวม 2,814,619  (738,630) 102,894,744  104,970,733 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด รายการที�ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที� 1 มกราคม 2563 

(หมายเหตุ 4, 21) 
 เพิ�ม (ลด)*  เพิ�มขึ;น   วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

หนี; สินตามสญัญาเช่า 2,814,619  (738,630) 102,894,744  104,970,733 
รวม 2,814,619  (738,630) 102,894,744  104,970,733 

 

   * กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 
 
36. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจดัประเภทใหม่ 
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงวดปัจจุบนั ซึ� งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อ
หุน้ การจดัประเภทรายการใหม่ มีดงัต่อไปนี;  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�เคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ�มขึ;น (ลดลง)  จดัประเภทใหม่  ที�เคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ�มขึ;น (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;หมุนเวียนอื�น 316,114  6,838  322,952  319,085  6,838  325,923 

ส่วนของลูกหนี;ตามสญัญาเช่าที�            

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 6,838  (6,838)  �  6,838  (6,838)  � 

ลูกหนี;การคา้และลูกหนี;ไม่หมุนเวียนอื�น �   7,991  7,991  �  7,991  7,991 

ลูกหนี;ตามสญัญาเช่า  7,991  (7,991)  �  7,991  (7,991)  � 

เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี;หมุนเวียนอื�น   194,404  5,434  199,838  187,871  5,432  193,303 

หนี; สินหมุนเวียนอื�น 6,547  (5,434)  1,113  6,545  (5,432)  1,113 

 
37.   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
      การจ่ายเงินปันผล 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั; งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ  
มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท สําหรับหุ้นที�ออกจาํหน่ายและได้รับชําระแล้ว
จาํนวน 584,500,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 75,985,000 บาท โดยจะนาํเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ครั; งต่อไป เพื�อพิจารณาอนุมติัเงินปันผลดงักล่าว 
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38.  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื;อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื;อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID�19) ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง
ขึ;นอย่างต่อเนื�อง ส่งผลทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย การรับรู้และการ
วดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี; สินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หนี; สินและหนี; สินที�อาจเกิดขึ;นอยา่งต่อเนื�อง  

 
39.  การอนุมติังบการเงิน 
   งบการเงินนี;ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2564 


