บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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รายงานและงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ&นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชนส์
ั จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของ บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนี ยริ ง โซลูชนส์
ั จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ9 นสุ ด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ และข้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั หาญ เอ็นจิ เนี ยริ ง โซลู ชันส์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ ง
ประกอบด้ว ย งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2563 งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการ
เปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสําหรั บปี สิ9 นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้าพเจ้าเห็ น ว่า งบการเงิ น ข้า งต้น นี9 แสดงฐานะการเงิ น รวมของ บริ ษ ัท หาญ เอ็น จิ เนี ย ริ ง
โซลูชนส์
ั จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงิน
สดรวมสําหรับปี สิ9 นสุ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชนส์
ั
จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ9 นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ทีกําหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนทีเกี ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี9 ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพีอใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื องต่ างๆ ที มี นัยสําคัญที สุ ดตามดุ ลยพิ นิจเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้
นําเรื องเหล่านี9 มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั9งนี9ขา้ พเจ้าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี9
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D) การรับรู ้รายได้จากการขายและบริ การ
ความเสี ยง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การซึ งเกิดจากส่ วนงานธุ รกิจทีสําคัญ 5 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ ผลิตภัณฑ์ระบบสุ ขาภิบาลและปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์
ระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอล และผลิตภัณฑ์ระบบไอโอทีโซลูชนสํ
ั าหรับงานอาคารสําหรับ
ปี สิ9 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,152.33 ล้านบาท และ 1,124.96 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งแต่ละกลุ่ ม
ผลิ ตภัณฑ์มีขอ้ ตกลงและเงือนไขการขายและการกําหนดราคาทีแตกต่างกัน รวมทั9งรายได้จากการให้บริ การ
ตามสัญญาโครงการติดตั9งระบบดับเพลิงและระบบไอโอทีโซลูชนสํ
ั าหรับอาคาร ซึ งมีจาํ นวน 81.17 ล้านบาท
และ 78.73 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.04 และร้ อยละ 7.00 ของรายได้จากการขายและบริ การรวม ตามลําดับ
การประมาณการผลของการปฎิ บตั ิตามภาระทีต้องปฏิ บตั ิตามสัญญามีผลกระทบต่อรายได้ทีกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั รับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ งซึ งต้องรับรู ้ตามวิธีวดั ระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระทีต้องปฏิบตั ิ
ให้แล้วเสร็ จ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้าได้ระบุวา่ ความถูกต้องและความครบถ้วนของการรับรู ้รายได้
จากการขายและบริ ก ารเป็ นความเสี ยงที มี นัยสําคัญซึ งต้องให้ค วามสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ กลุ่ ม
บริ ษทั และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี ทีเกียวกับการรับรู ้รายได้จากการขายและบริ การและรายละเอียด
ของรายได้จากการขายและบริ การแยกตามส่ วนงานดําเนิ นงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3.DN และ
ข้อ 28 ตามลําดับ
การตอบสนองความเสี ยงโดยผูส้ อบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจเกี ยวกับขั9นตอนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการรับรู ้รายได้ สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการ
ควบคุมภายในเกียวกับเรื องดังกล่าว ทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีเกี ยวข้องกับ
รายได้จากการขายและบริ การและตรวจสอบเนื9อหาสาระ ซึ งประกอบด้วย การตรวจสอบข้อตกลงและเงือนไข
ของสัญญาขายและบริ การและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู ้รายได้ดงั กล่าว ตรวจสอบรายการรายได้จาก
การขายและบริ การทีเกิดขึ9นในระหว่างปี และช่ วงใกล้วนั สิ9 นรอบระยะเวลาบัญชี กบั เอกสารประกอบรายการ
ตรวจสอบใบลดหนี9ทีบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ9 นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
และการทดสอบรายละเอียดทีเกียวข้องกับรายได้จากการขายและบริ การ
B) การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ความเสี ยง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ค่าความนิ ยมจํานวน 334.67 ล้านบาท และ 334.67 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 20.19 และร้อยละ 20.24 ของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ตามลําดับ ซึ งเป็ นค่าความนิยมที
เกิ ดจากการซื9 อและรับโอนกิจการระบบทําความเย็น และระบบพิมพ์ดิจิตอล กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องมีการ
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมประจําปี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ งการทดสอบการด้อยค่า
นั9นมี นัยสํ าคัญ ต่อการตรวจสอบเนื องจากจํานวนเงิ น ดังกล่ าวเป็ นจํานวนเงิ นที มี ส าระสําคัญ ต่ องบการเงิ น
นอกจากนี9ข9 นั ตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผูบ้ ริ หารมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก อีกทั9ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิง การประมาณการกระแสเงิ นสดรับและจ่ายในอนาคตที คาดว่าจะ
ได้รั บ จากการดํา เนิ น งานอย่างต่ อ เนื องของหน่ วยสิ น ทรั พ ย์ที ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด และการใช้ อ ัต ราคิ ด ลดที
เหมาะสมเพือคิ ดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตดังกล่าว ซึ งสามารถเปลี ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิ จและ
สภาพการตลาดในอนาคตได้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยเกียวกับค่าความนิ ยมในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ นข้อ 3.11 ซึ งอธิ บายเกี ยวกับนโยบายการบัญชี และในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 16 ซึ งอธิ บาย
เกียวกับจํานวนเงินและข้อสมมติฐานสําคัญทีอาจกระทบต่อการด้อยค่าในอนาคตได้
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การตอบสนองความเสี ยงโดยผูส้ อบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อ
สมมติฐานและวิธีการทีผูบ้ ริ หารใช้ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตทีคาดว่าจะ
ได้รับ โดยการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุ นซึ งแสดงถึ งการประมาณการทีดีทีสุ ดของฝ่ ายบริ หาร โดยเฉพาะ
เรื องการคาดการณ์ การเติ บโตของรายได้และกําไรขั9นต้นและกําไรจากการดําเนิ นงานของส่ วนงานดังกล่ าว
ข้างต้น การใช้อตั ราคิดลดทีเหมาะสมเพือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทั9งการทดสอบการคํานวณมูลค่า
ที คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี9 ข้าพเจ้าได้ให้ค วามสํ าคัญ กับ ความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมู ล เกี ยวกับ ข้อ
สมมติฐานซึ งส่ งผลกระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าทีอ่อนไหวมากทีสุ ด และมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ทีสุ ดต่อการกําหนดมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม
ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบต่อข้อมู ลอื น ข้อมู ล อื นประกอบด้วยข้อมู ลซึ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีอยูใ่ นรายงานนั9น ซึ งคาดว่ารายงานประจําปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีน9 ี
ความเห็ น ของข้าพเจ้าต่ องบการเงิ น ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งข้อมู ล อื นและข้าพเจ้าไม่ ได้ให้ ค วาม
เชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่ าวกับผูม้ ี หน้าที ในการกํากับดู แล เพือให้ผูม้ ี หน้าที ในการ
กํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการเหล่านี9 โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุ ม
ภายในที ผูบ้ ริ ห ารพิ จ ารณาว่า จํา เป็ นเพื อให้ ส ามารถจัด ทํางบการเงิ น ที ปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที ขัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในการดําเนิ น งานต่ อเนื อง เปิ ดเผยเรื องที เกี ยวกับ การดําเนิ นงาน
ต่อเนื อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั9งใจที จะเลิ กกลุ่ ม
บริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที ในการกํากับ ดู แลมี หน้าที ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
*****/4

C4C
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุ ส มผลว่างบ
การเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซึ งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื อมันอย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื อมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่า การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที ขัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี9
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพิ นิจและการ
สังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธี ก ารตรวจสอบเพื อตอบสนองต่ อความเสี ยงเหล่ านั9น และได้หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที เพี ยงพอและ
เหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ซึ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงที เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุ จริ ตอาจ
เกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั9งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที เกี ยวข้องกับ การตรวจสอบ เพื อออกแบบ
วิธี ก ารตรวจสอบที เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใช่ เพื อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทําขึ9นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี ทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ9นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ต้อ งหยุ ด การ
ดําเนินงานต่อเนือง
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ประเมิ น การนําเสนอ โครงสร้ า งและเนื9 อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
กิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมู ล ว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
ได้รับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที เหมาะสมอย่างเพี ย งพอเกี ยวกับ ข้อมู ล ทางการเงิ นของ
กิ จการภายในกลุ่ มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ ม บริ ษทั เพื อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รับ ผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษ ทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่างๆทีสําคัญซึ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที ได้ว างแผนไว้ ประเด็ น ที มี นั ย สํ า คัญ ที พบจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ใ ห้ค าํ รั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที ในการกํากับ ดู แลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์
ทั9งหมดตลอดจนเรื องอืนซึ งข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญ
มากที สุ ดในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บนั และกําหนดเป็ นเรื อง
สําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี9ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี ยวกับ เรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ทียากทีจะเกิดขึ9น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี9คือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิQ

(นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิQ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6699
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2564

/6/
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
2563
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว- คราว
ลูกหนี1 การค้าและลูกหนี1หมุนเวียนอื-น
สิ นทรัพย์ที-เกิดจากสัญญา/หมุนเวียน
เงินให้กูย้ มื ระยะสั1นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื-น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื-น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื-น
ลูกหนี1 การค้าและลูกหนี1ไม่หมุนเวียนอื-น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื-อการลงทุน
ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิ ยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื-น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
11
5, 7
8
5, 9
10
11

7
12
13
14
15
16
17
18
19

2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

306,074,340
/
250,986,608
12,797,613
/
257,851,968
6,957,944
399,582
835,068,055

127,099,721
124,477,923
322,952,099
9,566,298
/
305,039,856
/
726,617
889,862,514

299,318,282
/
250,372,389
12,054,033
5,973,480
254,155,366
6,957,944
342,083
829,173,577

120,123,681
124,477,923
325,922,974
9,566,298
/
302,782,483
/
422,726
883,296,085

/
11,251,986
/
154,591,332
129,528,171
104,968,304
334,672,061
40,332,654
18,015,510
3,843,042
25,186,460
822,389,520
1,657,457,575

241,845
7,990,909
/
229,967,576
30,666,742
/
334,672,061
58,279,813
20,947,073
/
23,668,992
706,435,011
1,596,297,525

/
11,251,986
2,357,444
154,591,332
129,411,048
104,968,304
334,672,061
40,332,654
18,015,510
3,826,408
25,186,460
824,613,207
1,653,786,784

241,845
7,990,909
1,057,444
229,967,576
30,666,742
/
334,672,061
58,279,813
20,947,073
/
23,668,992
707,492,455
1,590,788,540

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

/7/
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หนีส0 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
2563
หมายเหตุ
หนี1 สินหมุนเวียน
เจ้าหนี1 การค้าและเจ้าหนี1หมุนเวียนอื-น
ส่ วนของหนี1 สินตามสัญญาเช่าที-ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ- งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี1สินหมุนเวียนอื-น
หนี1 สินหมุนเวียนอื-น
รวมหนี1 สินหมุนเวียน
หนี1 สินไม่หมุนเวียน
หนี1 สินตามสัญญาเช่า
หนี1 สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี1สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี1 สินไม่หมุนเวียนอื-น
รวมหนี1 สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี1 สิน

2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

5, 20

167,659,996

199,838,320

164,045,038

193,303,574

21

8,918,127
11,101,390
1,750,320
1,644,589
191,074,422

/
21,183,499
1,455,735
1,113,258
223,590,812

8,918,127
11,096,112
1,750,320
1,644,589
187,454,186

/
21,183,499
1,455,735
1,113,259
217,056,067

21
19

96,052,606
/

/
2,166,298

96,052,606
/

/
2,166,298

22

27,765,012
24,937,360
148,754,978
339,829,400

25,513,846
23,364,196
51,044,340
274,635,152

27,684,826
24,937,360
148,674,792
336,128,978

25,513,846
23,364,196
51,044,340
268,100,407

/8/
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หนีส0 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 584,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที-ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 584,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
24
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
25
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื-นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที-ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี1 สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

292,250,000

292,250,000

292,250,000

292,250,000

292,250,000
776,416,427

292,250,000
776,416,427

292,250,000
776,416,427

292,250,000
776,416,427

29,225,000
219,584,380
(453,897)
1,317,021,910
606,265
1,317,628,175
1,657,457,575

29,225,000
223,824,610
(53,664)
1,321,662,373
/
1,321,662,373
1,596,297,525

29,225,000
219,766,379
/
1,317,657,806
/
1,317,657,806
1,653,786,784

29,225,000
224,796,706
/
1,322,688,133
/
1,322,688,133
1,590,788,540

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

/9/
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

รายได้
รายได้จากการขาย
5 1,014,298,968
รายได้จากการให้บริ การ
138,026,608
รายได้อื-น
5
17,100,899
รวมรายได้
1,169,426,475
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
680,396,833
ต้นทุนการให้บริ การ
118,879,312
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
107,327,727
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
5
137,288,080
รวมค่าใช้จ่าย
1,043,891,952
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
125,534,523
ต้นทุนทางการเงิน
5
90,655
กําไรก่อนภาษีเงินได้
125,443,868
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
30
24,568,265
กําไรสําหรับปี
100,875,603
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื-น
รายการที-อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี-ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
(400,233)
(400,233)
รายการที-จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที-กาํ หนดไว้ / สุทธิจากภาษี
22
/
/
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื-นสําหรับปี /สุทธิจากภาษี
(400,233)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
100,475,370

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,236,042,819
130,840,381
27,090,896
1,393,974,096

991,018,544
133,939,773
16,930,894
1,141,889,211

1,238,746,444
130,840,381
27,089,584
1,396,676,409

827,909,781
120,782,675
117,556,045
140,780,321
1,207,028,822
186,945,274
/
186,945,274
37,325,871
149,619,403

659,444,376
115,297,565
106,083,849
136,213,901
1,017,039,691
124,849,520
90,655
124,758,865
24,579,624
100,179,241

830,117,478
120,782,675
117,457,878
140,401,008
1,208,759,039
187,917,370
/
187,917,370
37,325,871
150,591,499

(53,664)
(53,664)

(1,588,878)
(1,588,878)
(1,642,542)
147,976,861

/
/

/
/
/
100,179,241

/
/

(1,588,878)
(1,588,878)
(1,588,878)
149,002,621

/ 10 /
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
หมายเหตุ
การแบ่งปั นกําไร
ส่วนที-เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที-เป็ นของส่วนได้เสี ยที-ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที-เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที-เป็ นของส่วนได้เสี ยที-ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุน้ ขั1นพื1นฐาน
31
กําไรสําหรับปี ส่วนที-เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี-ยถ่วงนํ1าหนัก (หุน้ )

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

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

149,619,403
/
149,619,403

100,179,241
/
100,179,241

150,591,499
/
150,591,499

100,569,105
(93,735)
100,475,370

147,976,861
/
147,976,861

100,179,241
/
100,179,241

149,002,621
/
149,002,621

0.17
584,500,000

0.26
584,500,000

0.17
584,500,000

0.26
584,500,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

/ 11 /
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
กําไรสะสม

ทุนเรื อนหุ น้

ส่ วนเกิน

ที-ออกและ

มูลค่าหุ น้ สามัญ

ชําระแล้ว

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารอง
หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที- 1 มกราคม 2562

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้

องค์ประกอบอื-นของ

รวมส่ วน

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ของผูถ้ ือหุ น้

ที-ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ผลต่างจากการแปลง

ของบริ ษทั

ของบริ ษทั ย่อย

ค่างบการเงิน

ตามกฎหมาย
292,250,000

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

ส่ วนได้เสี ยของ

776,416,427

27,068,831

171,470,190

/

2,156,169

(2,156,169)

/

1,267,205,448

/

/

/

/

(93,519,936)

/

(93,519,936)

/

(93,519,936)

กําไรสําหรับปี

/

/

/

149,619,403

/

149,619,403

/

149,619,403

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื-นสําหรับปี

/

/

/

(1,588,878)

(53,664)

(1,642,542)

/

(1,642,542)

223,824,610

(53,664)

1,321,662,373

/

1,321,662,373

26

/

1,267,205,448

/

เงินปั นผล

/

/

/

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 ธันวาคม 2562

292,250,000

776,416,427

29,225,000

การเปลี-ยนแปลงส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที-ไม่มีอาํ นาจควบคุมการซื1อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย

12

/

/

/

26

/

/

/

(105,209,568)

/

(105,209,568)

/

(105,209,568)

กําไรสําหรับปี

/

/

/

100,969,338

/

100,969,338

(93,735)

100,875,603

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื-นสําหรับปี

/

/

/

เงินปั นผล

/

/

/

700,000

700,000

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563

292,250,000

776,416,427

29,225,000

/
219,584,380

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

(400,233)

(400,233)

(453,897)

1,317,021,910

/
606,265

(400,233)
1,317,628,175

/ 12 /
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที- 1 มกราคม 2562

ส่วนเกิน

ที-ออกและ

มูลค่าหุ น้ สามัญ

ชําระแล้ว
292,250,000

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

กําไรสะสม

ทุนเรื อนหุ น้

จัดสรรแล้ว

รวมส่วน
ยังไม่ได้จดั สรร

ของผูถ้ ือหุ น้

ทุนสํารองตามกฏหมาย
776,416,427

27,068,831

171,470,190

2,156,169

(2,156,169)

1,267,205,448

/

/

/

/

/

(93,519,936)

(93,519,936)

กําไรสําหรับปี

/

/

/

150,591,499

150,591,499

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื-นสําหรับปี

/

/

/

(1,588,878)

(1,588,878)

224,796,706

1,322,688,133

เงินปันผล

26

/

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 ธันวาคม 2562
เงินปันผล

292,250,000
26

776,416,427

29,225,000

/

/

/

(105,209,568)

(105,209,568)

/

/

/

100,179,241

100,179,241

219,766,379

1,317,657,806

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563

292,250,000

776,416,427

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

29,225,000

/ 13 /
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
2563

2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสําหรับปี

100,875,603

149,619,403

100,179,241

150,591,499

4,253,118

1,811,036

4,250,132

1,811,036

ค่าเสื- อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

17,050,943

16,721,518

17,038,325

16,721,518

ค่าตัดจําหน่ายความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

17,947,159

14,901,095

17,947,159

14,901,095

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

5,673,101

8,256,642

5,673,101

8,256,642

1,255,393

(662,322)

1,255,393

(662,322)

(333,095)

210,302

(41,531)

210,302

(3,380,909)

(902,711)

(3,380,909)

(902,711)

4,430,330

(1,654,472)

4,430,330

(1,654,472)

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปี เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน :
หนี1 สูญและค่าเผื-อหนี1 สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี-ยน
ที-ยงั ไม่เกิดขึ1นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที-ยงั ไม่เกิดขึ1นจากการปรับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื-น
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื-น
ขาดทุนจากการด้อยค่าจากอุปกรณ์

241,845

/

241,845

/

50,654

/

50,654

/

รายได้ดอกเบี1ยรับ

(959,594)

(436,931)

(1,255,502)

(436,931)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2,651,166

7,485,849

2,570,980

7,485,849

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

90,655

/

90,655

/

24,568,265

37,325,871

24,579,624

37,325,871

174,414,634

232,675,280

173,629,497

233,647,376

ลูกหนี1 การค้าและลูกหนี1หมุนเวียนอื-น

67,964,781

(15,351,021)

68,360,442

(18,321,896)

สิ นทรัพย์ที-เกิดจากสัญญา/หมุนเวียน

(3,256,681)

1,855,071

(2,513,101)

1,855,071

กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี-ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี1 สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ-มขึ1น) ลดลง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

/ 14 /
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

22,183,741

2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)
(10,128,394)

(248,013)

80,643

55,877

(1,517,468)

(2,194,489)

(1,517,468)

(2,194,489)

(35,575,947)

(15,985,061)

(28,993,514)

(22,518,035)

ประมาณหนี1สินหมุนเวียนอื-น

294,585

1,071,693

294,585

1,071,693

หนี1 สินหมุนเวียนอื-น

531,330

274,123

531,330

274,123

(400,000)

(629,000)

(400,000)

(629,000)

1,573,164

1,301,694

1,573,164

1,299,923

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนิ นงาน

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)

184,440,227

150,996,413

192,569,602

145,024,153

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื-น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื-น

20,744,512

2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)
(12,385,768)

327,034

2563

หนี1 สินดําเนิ นงานเพิ-มขึ1น (ลดลง)
เจ้าหนี1 การค้าและเจ้าหนี1หมุนเวียนอื-น

ประมาณการหนี1สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี1 สินไม่หมุนเวียนอื-น

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื-อซื1 อเงินลงทุนในตราสารหนี1
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี1

/
116,885,007

(184,555,615)
230,299,806

/
116,885,007

(184,555,615)
230,299,806

เงินสดจ่ายเพื-อให้กูย้ มื ระยะสั1น

/

/

(6,352,000)

เงินสดจ่ายเพื-อลงทุนในบริ ษทั ย่อย

/

/

(1,300,000)

(1,057,444)

เงินสดจ่ายเพื-อซื1 ออุปกรณ์

/

(16,808,367)

(5,868,717)

(16,679,091)

(5,868,717)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

237,573

1,654,429

237,573

1,654,429

เงินสดจ่ายซื1 อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(763,437)

(1,370,553)

(763,437)

(1,370,553)

รับดอกเบี1ย

545,145

206,995

545,145

206,995

100,095,921

40,366,345

92,573,197

39,308,901

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี1 สินตามสัญญาเช่า

(738,630)

/

700,000

/

(738,630)

/

เงินสดรับจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที-ไม่มีอาํ นาจควบคุม
จ่ายเงินปั นผล

/

/

(105,209,568)

(93,519,936)

(105,209,568)

(93,519,936)

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(105,248,198)

(93,519,936)

(105,948,198)

(93,519,936)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ-มขึ1น (ลดลง) / สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที-เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ1 นปี

179,287,950
127,099,721

97,842,822
29,310,563

179,194,601
120,123,681

90,813,118
29,310,563

(313,331)
306,074,340

(53,664)
127,099,721

/
299,318,282

/
120,123,681

475,280
(20,770,275)
/
38,550,298
(17,571,804)

426,371
(3,748,221)
(219,646)
11,036,399
(7,239,270)

475,280
(20,770,275)
/
38,421,022
(17,442,528)

426,371
(3,748,221)
(219,646)
11,036,399
(7,239,270)

683,499

255,633

683,499

255,633

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ-มเติม :
รายการที-ไม่ใช่เงินสด
1) หนี1 สินจากการซื1ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนที-บนั ทึกเป็ นหนี1สินจากการซื1ออุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันต้นปี
โอนสิ นค้าไปเป็ นอุปกรณ์
โอนอุปกรณ์เป็ นค่าใช้จ่าย
บวก ซื1 ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก เงินสดจ่าย
ส่ วนที-บนั ทึกเป็ นหนี1สินจากการซื1ออุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ1 นปี
2) โอนรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื-อการลงทุนเป็ นที-ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื-อการลงทุนเพิ-มขึ1น (ลดลง)
ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ-มขึ1น (ลดลง)

74,129,902
(74,129,902)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี1

/
/

74,129,902
(74,129,902)

/
/
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลทัวไป
(ก) ภูมิลาํ เนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษ ัท จํากัดกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื อวัน ที 9
พฤษภาคม 2544 บริ ษทั แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมือวันที 22 พฤษภาคม 2557
บริ ษทั มีทีอยูส่ าํ นักงานใหญ่ ดังนี;
ตั; งอยู่ เลขที 559 ซอยศู น ย์ วิ จ ั ย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
บริ ษทั ย่อย
1) Harn Vietnam Company Limited เป็ นบริ ษทั ทีจัดตั;งขึ;นในประเทศเวียดนาม เมือวันที 30
กรกฎาคม 2562
บริ ษทั ย่อยมีทีอยูส่ าํ นักงานใหญ่ ดังนี;
5th floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi
Minh City, Vietnam
2) บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีจัดตั;งขึ;นในประเทศไทย เมือวันที 8 กรกฎาคม 2563
บริ ษทั ย่อยมีทีอยูส่ าํ นักงานใหญ่ ดังนี;
ตั;งอยู่ เลขที 559 ซอยศู น ย์วิ จ ัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักเกี ยวกับขายส่ ง ปลี กและให้บริ การซ่ อม เช่ า เช่ าซื; อและรับเหมา
ติดตั;งระบบดับเพลิง รวมทั;งอุปกรณ์และวัตถุเคมีดบั เพลิง จําหน่ายอุปกรณ์ห้องเย็น จําหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ์ และให้บริ การซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ์
บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง ที 1 ประกอบธุ รกิ จ หลัก เกี ยวกับ จํา หน่ า ยอุ ป กรณ์ ก ารพิ ม พ์ และแห่ ง ที 2
ประกอบธุ รกิจให้บริ การโซลูชนส์
ั ดา้ นอาคารอัจฉริ ยะหรื อ Smart Building
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี; จดั ทําขึ;นตามมาตรฐานการบัญชี ทีกฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้ทาํ
ขึ; น ตามแบบกําหนดรายการย่อที ต้องมี ในงบการเงิ น สํ าหรั บ บริ ษ ัท มหาชนจํากัด ที กําหนดโดย
ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543
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งบการเงินนี; ได้จดั ทําขึ;นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงิ นรวมได้จดั ทําขึ;นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั หาญ เอ็นจิเนี ยริ ง โซลู ชนส์
ั จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี;
ชื อบริ ษทั
ถือหุ้นทางตรง
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์
พัฒนาระบบไอโอที
โซลูชนส์
ั สาํ หรับงานอาคาร

อัตราส่ วนของการถือหุ ้น
(ร้อยละของจํานวนหุ ้นจดทะเบียน)
2563
2562
100.00
65.00

100.00

ทีตั;งสํานักงานใหญ่
ประเทศเวียดนาม
ประเทศไทย

ปี 2562
บริ ษ ัทได้ซ;ื อเงิ นลงทุ นใน Harn Vietnam Co.,Ltd. จํานวนร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ ้ นที
ออกจําหน่ายแล้วทั;งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว และบริ ษทั ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ดังกล่าวใน
การจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ตั;งแต่วนั ที 30 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
ปี 2563
บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนโดยการจัดตั;งบริ ษทั ชื อ “บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด” โดยบริ ษทั และ
ผูร้ ่ วมทุ นถื อหุ ้นจํานวนร้ อยละ 65 และร้ อยละ 35 ของจํานวนหุ ้นที ออกจําหน่ ายแล้ว ทั;งหมด
ของบริ ษทั ดังกล่าว ตามลําดับ ดังนั;น บริ ษทั ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ดังกล่าวในการจัดทํา
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ตั;งแต่วนั ที 8 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
2.2.2 บริ ษทั จะถื อว่ามีการควบคุ มกิ จการทีเข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสัง
การกิจกรรมทีส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั;นได้
2.2.3 บริ ษ ัท นํางบการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ น รวมตั;งแต่ วนั ที บริ ษ ทั มี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั สิ; นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั;น
2.2.4 งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยซึ งจัด ตั;ง ในต่ า งประเทศได้แ ปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อ ัต รา
แลกเปลี ยนถัวเฉลี ย ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิ นสําหรั บรายการสิ นทรัพ ย์และหนี; สิ น
หรื ออัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยรายเดื อนสําหรับรายการทีเป็ นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ ง
เกิดขึ;นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินใน
ต่างประเทศ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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2.2.5 งบการเงิ นรวมจัดทําขึ; นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสําหรั บรายการบัญชี ทีเหมื อนกัน
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีทีคล้ายคลึงกัน
2.2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี;แล้ว
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที
มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มในหรื อหลังวัน ที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่ าวได้รับ การปรั บ ปรุ งหรื อจัดให้มีข; ึ นเพื อให้มี เนื; อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และ
การให้แนวปฏิ บ ตั ิ ท างบัญชี ก ับ ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่
ดังต่อไปนี;ทีมีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี;
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนี;สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเครื องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ;น และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสี ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ล เครื องมื อทางการเงิ น และเมื อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นกลุ่ มนี; มีผลบังคับ ใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
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ณ วันที 1 มกราคม 2563 บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม
เครื องมื อทางการเงิ น มาใช้โดยรั บ รู ้ ผลกระทบสะสมโดยการปรั บ ปรุ งยอดยกมาของกําไรสะสม
(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ ป รั บ ย้อ นหลั ง งบการเงิ น ปี ก่ อ นที แสดงเปรี ยบเที ย บ
ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั;งแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 16 ใช้แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 17 เรื อง
สัญญาเช่ า และการตีความมาตรฐานบัญชี ทีเกี ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี; ได้กาํ หนดหลักการของการ
รับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่า
รับรู ้สินทรัพย์และหนี; สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้น
แต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั;นมีมูลค่าตํา
การบัญ ชี สําหรับ ผูใ้ ห้เช่ าไม่ มีการเปลี ยนแปลงอย่างมี ส าระสําคัญจากมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดย
ใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาใช้โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุ งยอดยก
มาของกํา ไรสะสม ณ วัน ที 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ ป รั บ
ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้เป็ นครั;งแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
l.m มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี และลงประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษาแล้ว สํ า หรั บ กรอบแนวคิ ด สํ า หรั บ การรายงานทางการเงิ น (ใหม่ ) และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็ นจํานวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงิ น
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ งการปรับปรุ ง
ดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุ ง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี;
การปรับปรุ งการอ้ างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิ งหรื อการอ้างถึ ง “IASC’s
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรั บ ปรุ งการอ้ า งอิ ง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรื อการอ้างถึ งบางส่ วนทีกล่าว
ข้างต้นให้เป็ นปั จจุบนั และทําการปรับปรุ งอืนๆเพืออธิ บายให้ชดั เจนขึ;นว่าเอกสารแต่ละฉบับนั;นเป็ น
การอ้างอิง “กรอบแนวคิด” ของปี ใด
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กรอบแนวคิดสํ าหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุ งคํานิ ยามของสิ นทรัพย์
และหนี; สิน เกณฑ์ในการรวมสิ นทรัพย์และหนี;สินในงบการเงิน นอกจากนี;ยงั รวมถึงหลักการใหม่และ
แนวปฏิบตั ิทีได้ถูกเพิมเติมเข้าไป ดังต่อไปนี;
1. การวัดมูลค่า ซึ งรวมถึงปั จจัยทีต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
2. การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ งรวมถึ งเมือใดทีจะจัดประเภทรายการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
3. กิจการทีเสนอรายงาน
4. เมือใดสิ นทรัพย์และหนี;สินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน
กรอบแนวคิด ยังได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ;นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริ หารในการดูแล
รักษาทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จของกิ จการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่ นอนของการวัดมูลค่าใน
การรายงานทางการเงิน
คํานิยามของธุรกิจ
คํานิ ยามของธุ รกิ จ ที ปรับ ปรุ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 3 เรื อง การรวม
ธุ รกิ จ ได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ;นถึ งคํานิ ยามของธุ รกิ จ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพือช่ วยให้กิจการใช้ในการ
กําหนดว่ารายการค้านั;นต้องบันทึกรายการเป็ น “การรวมธุ รกิจ” หรื อ “การซื; อสิ นทรัพย์” หรื อไม่ การ
ปรับปรุ งมีดงั นี;
1. อธิ บายให้ชดั เจนขึ;นในเรื องการพิจารณาว่าเป็ น “ธุ รกิจ” นั;น กลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์
ทีได้มาต้องรวมถึ งข้อมูลปั จจัยนําเข้าและกระบวนการที สําคัญเป็ นอย่างน้อยซึ งเมือนํามา
รวมกันมีส่วนอย่างมีนยั สําคัญทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต
2. ตัดเรื องการประเมิ นว่าผูร้ ่ วมตลาดสามารถทดแทนปั จจัยนําเข้าหรื อกระบวนการที ขาด
หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ
3. เพิ มแนวปฏิ บ ัติ แ ละตัว อย่ า งเพื อประกอบความเข้ า ใจเพื อช่ ว ยให้ กิ จ การประเมิ น ว่ า
กระบวนการทีสําคัญได้ถูกซื;อหรื อไม่
4. ทําให้นิยามของธุ รกิจและนิ ยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัวของสิ นค้า
และบริ การที ให้กบั ลู ก ค้า และตัดเรื องการอ้างอิ งความสามารถในการลดต้นทุนออกจาก
มาตรฐานฯ
5. เพิมเรื องการทดสอบความตั;งใจเป็ นทางเลือก ซึ งอนุ ญาตให้ทาํ การประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ทีได้มาไม่ใช่ธุรกิจหรื อไม่

21
คํานิยามของความมีสาระสํ าคัญ
คํานิ ยามของความมีสาระสําคัญ ทําให้เกิดการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 เรื อง การ
นําเสนองบการเงินและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด และทําให้เกิดการปรับปรุ งซึ งเป็ นผลทีสื บเนืองไปมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอืน
การปรับปรุ งช่วยทําให้เกิดความเข้าใจมากยิงขึ;นของคํานิ ยามของความมีสาระสําคัญโดย
1. การทําให้คาํ นิ ยามเป็ นแนวทางเดี ยวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและกรอบ
แนวคิดเพือหลีกเลียงความสับสนทีอาจเกิดขึ;นจากความแตกต่างของคํานิยาม
2. การรวมข้อกําหนดสนับ สนุ น เข้าไว้ด้วยกัน ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 1 เรื อง การ
นําเสนองบการเงิน ในคํานิ ยามเพือทําให้คาํ นิยามมีความชัดเจนมากขึ;นและอธิ บายถึงการนํา
ความมีสาระสําคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึ;น
3. การนําแนวปฏิ บตั ิทีมีอยูข่ องคํานิ ยามของความมีสาระสําคัญมาไว้ในทีเดียวกัน ร่ วมกันกับ
คํานิยาม
การปฏิรูปอัตราดอกเบีย7 อ้ างอิง
การปฏิรูปอัตราดอกเบี;ยอ้างอิง ทําให้เกิดการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที
9 เรื อง เครื องมื อทางการเงิ นและมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 7 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เครื องมื อทางการเงิ น การปรั บ ปรุ งนั;น ได้ป รั บ เปลี ยนข้อกําหนดของการบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี ยง
โดยเฉพาะเพือเป็ นการบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิ ดขึ;นจากความไม่แน่นอนทีเกิดจากการปฏิ รูปอัตรา
ดอกเบี;ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี;ยอ้างอิงทีกําหนดจากธุ รกรรมการกูย้ ืม (interbank offer rates IBORs)
นอกจากนี; การปรับปรุ งได้กาํ หนดให้กิจการให้ขอ้ มูลเพิมเติมกับนักลงทุนเกียวกับความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี ยงทีได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั;น
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี
ทีเริ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
l.z การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที {| เรื อง สัญญาเช่า
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมือวันที 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุ งดังนี;
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1. การยินยอมลดค่ าเช่ าที เกี ยวข้องกับ COVID 19 ซึ งมี ผลบังคับใช้ต; งั แต่ วนั ที 1 มิ ถุ นายน 2563
ทั;งนี; อนุ ญาตให้กิจการถื อปฏิ บตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุ งนี; เพือเป็ นการผ่อนปรนในทาง
ปฏิ บตั ิ สําหรับผูเ้ ช่ า โดยไม่จาํ เป็ นต้องประเมิ นว่าการยินยอมลดค่าเช่ าที เกิ ดขึ; นอันเป็ นผลโดยตรงจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID 19 และเข้าเงือนไขตามทีระบุไว้ ถือเป็ นการเปลียนแปลงสัญญา
เช่าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึกการยินยอมลดค่าเช่านั;นเสมือนว่าไม่ใช่การเปลียนแปลงสัญญาเช่า
2. เพิมข้อกําหนดสําหรับข้อยกเว้นชัวคราวทีเกิดขึ;นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี;ยอ้างอิง โดยกิจการ
ต้องถื อปฏิ บตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับงบการเงิ นประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทั;งนี;อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ได้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี
ทีเริ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 การรวมธุ รกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชี สําหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ;ื อ ยกเว้นในกรณี ทีเป็ นการรวม
ธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจการควบคุ มเมือบริ ษทั (1) มีอาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการลงทุน (2) มี
โอกาสเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุ น และ (3) มี
ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการลงทุนทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทน
ของผูล้ งทุน
เมื อมีเงือนไขหรื อสถานการณ์ บ่งชี; ว่า อํานาจการควบคุ มข้อใดข้อหนึ งข้างต้นเปลี ยนแปลงไป
บริ ษทั จะทําการพิจารณาอํานาจการควบคุมกิจการทีถูกควบคุมใหม่
ค่ าความนิ ย ม ถู ก วัด มู ล ค่ า ณ วัน ที ซื; อ โดยวัด จากมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ งตอบแทนที โอนให้
ซึ งรวมถึ งการรั บ รู ้ จาํ นวนส่ วนได้เสี ยที ไม่ มี อาํ นาจควบคุ ม ในผูถ้ ู ก ซื; อ หักด้วยมู ล ค่ าสุ ท ธิ (มู ล ค่ า
ยุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและหนี;สินทีรับมาซึ งวัดมูลค่า ณ วันทีซื; อ
สิ งตอบแทนที โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ทีโอนไป หนี; สินที บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยก่อขึ;นเพือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของทีออกโดยบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ทั;งนี; สิงตอบแทนทีโอนให้ยงั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี;สินทีอาจเกิดขึ;นและมูลค่า
ของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื;อเมือรวมธุ รกิจ
หนี; สินทีอาจเกิดขึ;นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีถูกซื; อทีรับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี; สิน
หากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ งเกิ ดขึ;นจากเหตุการณ์ ในอดี ต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง
น่าเชือถือ
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ทีได้มาจากผูถ้ ูกซื;อ
ต้นทุนทีเกี ยวข้องกับการซื; อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีเกิ ดขึ;นซึ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ
เช่น ค่าทีปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึ กษาอืนๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึ;น
3.l เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ทเป็ี นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิด
รายการ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี; สิ น ที เป็ นตัว เงิ น และเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ณ วัน ที รายงาน แปลงค่ า
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนั;น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกรับรู ้เป็ นกําไร
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
สิ นทรัพย์และหนี; สินทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ งบันทึก
ตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
3.3 เครื องมือทางการเงิน
ถือปฏิบตั ิต; งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
การจัด ประเภทรายการขึ; น อยู่ก ับ โมเดลธุ ร กิ จ (Business Model) ของกิ จ การในการจัด การ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่า ดังนี;
รายการทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อผ่านกําไร
ขาดทุน) และ
รายการทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรั บเงิ นลงทุ นในตราสารหนี; เฉพาะเมื อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปลียนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั;น
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลียนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สอง
ประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื น (FVOCI) ซึ งไม่ ส ามารถจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ใ นกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมือเริ มแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อ
หนี; สินทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวก
หรื อหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หรื อหนี; สิ น ทางการเงิ นนั;น ต้น ทุ นการทํารายการของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที วัดมู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนั;นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ งประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดทีเกิด
จากสิ นทรัพย์ทางการเงินนั;นเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี;ยหรื อไม่
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี;ข; ึนอยูก่ บั โมเดลทางธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใน
การจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าตราสารหนี;สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึ;นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี;ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ราคาทุนตัดจําหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมือบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยถื อครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั;นตามโมเดลธุ รกิ จที มีวตั ถุ ประสงค์การถื อ
ครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี;ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีกําหนดไว้ รายได้ดอกเบี;ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี;ยทีแท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึ;นจากการตัดรายการ
จะรับรู ้ โดยตรงในกําไรหรื อขาดทุนและแสดงรายการในกําไรขาดทุนอืน พร้ อมกับกําไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น (FVOCI) สิ นทรัพย์ทางการเงิ นต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเมือบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงินตามโมเดลธุ รกิจทีมีวตั ถุประสงค์เพือรับกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพือขาย
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น และข้อกําหนดตามสั ญ ญาของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นซึ งทําให้เกิ ด
กระแสเงินสด ซึ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี;ยจากยอดคงเหลื อของเงินต้นในวันที
กําหนดไว้ การเปลี ยนแปลงของมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น รั บ รู ้ ผ่านกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื น ยกเว้น รายการขาดทุ นจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี; ย และกําไรขาดทุ นจาก
อัตราแลกเปลี ยนที เกี ยวข้องจะรั บรู ้ เป็ นกําไรหรื อขาดทุ น เมื อมี การตัดรายการสิ นทรั พ ย์
ทางการเงิน กําไรหรื อขาดทุนสะสมทีเคยรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนจะต้องจัด
ประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรื อขาดทุ น และแสดงรายการในกําไรขาดทุ นอื น รายได้
ดอกเบี; ยจากสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นดังกล่ าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี; ยที แท้จริ ง
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีไม่เข้าเงือนไขการวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุ น กําไรหรื อขาดทุ นที เกิ ดจากตราสารหนี; ที วัด มู ล ค่ า FVPL จะรั บ รู ้ เป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิ ในกําไรขาดทุนอืนในรอบระยะเวลาทีเกิดรายการ
เงิ นปั นผลที ได้รับจากเงิ นลงทุ นจะรับรู ้ เป็ นกําไรหรื อขาดทุ นโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อืน
เมือบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ทีจะได้รับเงินปั นผล
การเปลี ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ น
กําไรขาดทุนอืนในงบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่ า) ของตราสารทุ นที วัดมู ล ค่าด้วย FVOCI จะไม่ แยกแสดงรายการต่ างหากจากรายการ
เปลียนแปลงอืน ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส7 ิ นทางการเงิน
หนี; สิ นทางการเงิ นทั;งหมดวัดมู ล ค่ าภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธี ดอกเบี; ย ที
แท้จริ งทั;งนี; ผลกําไรและขาดทุนทีเกิดขึ;นจากการตัดรายการหนี;สินทางการเงินและการตัดจําหน่ าย
ตามวิธีดอกเบี; ยที แท้จริ งจะรับ รู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ น โดยการคํานวณมู ลค่าราคาทุ นตัด
จําหน่ายคํานึ งถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนทีถือเป็ นส่ วนหนึ งของ
อัตราดอกเบี;ยทีแท้จริ งนั;นด้วย ทั;งนี; ค่าตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบี;ยทีแท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของ
ต้นทุนทางการเงินในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
การรับรู้ รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี; สินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงิ นเฉพาะเมื อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สั ญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื องมื อทาง
การเงิ นนั;น การซื; อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้ รายการในวันซื; อขาย ซึ งเป็ น
วันที บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงที จะซื; อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถู กตัดรายการ
เฉพาะเมือสิ ทธิ ตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมือบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน และเป็ นการโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของเกือบทั;งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ;นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที
วัดมูลค่ าด้วยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุ การณ์ ที มี การด้อยค่าด้านเครดิ ต
เกิ ดขึ;นก่อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาการเปลี ยนแปลงในความเสี ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์
ทางการเงินเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิ ตและการคํานวณดอกเบี;ยที
แท้จริ งทีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี;การค้าทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับ
การจัดหาเงิ นที มี นัยสําคัญ ซึ งบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยใช้วิธี ก ารอย่างง่ ายในการพิ จารณาค่ าเผือผล
ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ;นตลอดอายุ
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนชั วคราว
เงินลงทุนซึ งถือไว้เพือค้าแสดงในราคายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี; ทีบริ ษทั มีความตั;งใจถื อจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ าย
สุ ทธิ จากขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ดอกเบี;ยรับบันทึกโดยวิธีอตั ราดอกเบี;ยทีแท้จริ งในงบกําไร
ขาดทุน สําหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยคํานวณจากอัตราผลตอบแทน
ทีประกาศโดยบริ ษทั จัดการกองทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายระหว่างปี ใช้วธิ ี ถวั เฉลียถ่วงนํ;าหนัก
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3.4 สัญญาอนุพนั ธ์และกิจกรรมป้ องกันความเสี ยง
ถือปฏิบตั ิต; งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายการสัญญาอนุ พนั ธ์เมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีเข้าทํา
สัญญาและวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ; นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชี
สํ า หรั บ การเปลี ยนแปลงของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในภายหลัง ขึ; น อยู่ก ับ ว่ า บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้
กําหนดให้สัญญาอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวเป็ นเครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยงหรื อไม่ รวมทั;ง ลักษณะของ
รายการที มี ก ารป้ องกันความเสี ยง บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยกําหนดให้ สั ญ ญาอนุ พ นั ธ์ ส่ วนหนึ งเป็ น
เครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยง ดังต่อไปนี;
การป้ องกันความเสี ยงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทรัพย์หรื อหนี; สินทีรับรู ้รายการแล้ว
หรื อสัญญาผูกมัดทียังไม่ได้รับรู ้รายการ (การป้ องกันความเสี ยงในมูลค่ายุติธรรม) หรื อ
การป้ องกันความเสี ยงส่ วนทีเกียวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี;สินที
รับรู ้รายการแล้ว หรื อรายการทีคาดการณ์ ทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสู งมาก
(การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงินสด)
การจัดประเภทสัญญาอนุ พนั ธ์ทีไม่ได้ปฏิบตั ิตามการบัญชี ป้องกันความเสี ยงเป็ นสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนหรื อหนี; สินไม่หมุนเวียนเมือระยะเวลาจนถึ งวันครบกําหนดของรายการทีมีการป้ องกัน
ความเสี ยงมีจาํ นวนมากกว่า 12 เดือน และจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนี;สินหมุนเวียน
เมือระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการทีมีการป้ องกันความเสี ยงมีจาํ นวนไม่เกิน 12 เดือน
ตราสารอนุ พ นั ธ์ บ างตัวไม่ มี คุณ สมบัติในการป้ องกันความเสี ยง การเปลี ยนแปลงในมู ลค่ า
ยุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นทีไม่เข้าเงือนไขการบัญชี ป้องกันความเสี ยงรับรู ้ ทนั ที ใน
กําไรหรื อขาดทุนและรวมอยูใ่ นกําไร (ขาดทุน) อืน
เครืองมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพือจัดการความเสี ยงทีเกิดจากการ
เปลียนแปลง ในอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี;ย และความเสี ยงของราคาสิ นค้า
ทีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ท าํ สั ญ ญาซื; อขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้า (Forward Foreign
Exchange Contracts) ในการบริ หารความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนี; สินทีเกิดจากการเปลี ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุ นที เกิ ดขึ;นจากสัญญาซื; อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้าซึ งใช้เพือป้ องกันความ
เสี ยงของสิ น ทรั พ ย์และหนี; สิ น โดยมิ ไ ด้ใช้ก ารบัญ ชี เพื อป้ องกัน ความเสี ยงรั บ รู ้ เป็ นรายได้ห รื อ
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
จํานวนเงิ นที ต้องจ่ายและจํานวนเงิ นที จะได้รับ ตามสัญ ญาดังกล่ าวแสดงหักกลบกันในงบ
แสดงฐานะการเงินและรวมอยูใ่ นรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี;สินในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายที จะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงิ นที เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
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3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภททีถึงกําหนด
จ่ายในระยะเวลาสามเดื อนหรื อน้อยกว่า โดยไม่รวมเงิ นฝากธนาคารที ใช้เป็ นหลักประกัน และเงิ น
ลงทุนระยะสั;นทีมีสภาพคล่องสู ง
3.6 ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน / สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
ถือปฏิบตั ิต; งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
ลู ก หนี; การค้ า และลู ก หนี; หมุ น เวี ย นอื น / สิ นทรั พ ย์ที เกิ ด จากสั ญ ญา หมุ น เวี ย นที ไม่ มี
องค์ประกอบของต้นทุนการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญรับรู ้เมือเริ มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ งตอบแทนที
ปราศจากเงือนไขในการได้รับชําระ ในกรณี ทีมีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญจะรับรู ้
ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ งตอบแทน
ลูกหนี; การค้าและลูกหนี; หมุนเวียนอืน / สิ นทรัพย์เกิดจากสัญญา หมุนเวียนทีไม่มีองค์ประกอบ
ของต้นทุนการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญ แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยบันทึกค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิ ดขึ;น ซึ งกําหนดให้
พิจารณาผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ;นตลอดอายุหนี; และรับรู ้ผลขาดทุนตั;งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี;
การค้า ในการพิ จ ารณาผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที คาดว่า จะเกิ ด ขึ; น ลู ก หนี; การค้า และลู ก หนี; หมุ น
เวียนอื น / สิ น ทรั พ ย์ที เกิ ดจากสั ญ ญา หมุ นเวีย นที ไม่ มี องค์ป ระกอบของต้นทุ น การจัดหาเงิ นที มี
นัยสําคัญจะถูกจัดกลุ่มตามวันทีครบกําหนดชําระ อัตราความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิ ดขึ;นจะขึ;นอยูก่ บั
ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ งมีการปรับเพือสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั
และการคาดการณ์ ล่วงหน้าเกี ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จมหภาคทีมีผลต่อความสามารถของลูกค้าใน
การชําระหนี; บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ระบุผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน
และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (Consumer Price Index) ของประเทศทีขายสิ นค้าและบริ การให้เป็ นปั จจัยที
เกี ยวข้องมากที สุ ด และปรับอัตราการสู ญเสี ยในอดี ตตามการเปลี ยนแปลงที คาดการณ์ ไว้ในปั จจัย
เหล่านี; ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที 1 มกราคม 2563
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;อืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี;หกั ค่าเผือหนี;สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึ;น
จากการเก็บเงินจากลูกหนี;ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุลูกหนี; ลูกหนี;จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี;สูญ
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3.7 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนสิ นค้าคงเหลือคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ;าหนัก ประกอบด้วยราคาทุนทีซื; อ ต้นทุน
ในการดัดแปลง หรื อต้นทุ นอื น เพื อให้สิ นค้าอยู่ในสถานที และสภาพปั จจุ บ นั ในกรณี ข องสิ นค้า
สําเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึ งถึงระดับกําลัง
การผลิตปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จ ากการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นในการขาย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั;งค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าทีเสื อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย
และค้างนาน
€.• เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึง กิจการทีบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงาน
ซึ งโดยทัวไปแล้วบริ ษทั จะถือหุ น้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึงหนึง
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือการ
ด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็ นขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
3.9 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื อมราคา
สะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ น ประเภทอาคารให้เช่ าคํานวณจากราคาทุ น
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี;
จํานวนปี
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
40
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ งปลูกสร้าง
10
เครื องมือและอุปกรณ์
5
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้ และการวัดมูลค่ า
ทีดิ นแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
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ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที เกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ าง
สิ นทรัพย์ทีกิ จการก่อสร้ างเอง รวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ที
เกียวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพือให้สินทรัพย์น; นั อยูใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
เป็ นส่ วนหนึงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก
แต่ละส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุ นจากการจําหน่ ายที ดิ น อาคาร และอุ ปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ที
ได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ สุทธิ เป็ นรายได้อืน
หรื อค่าใช้จ่ายอืนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ต้ นทุนทีเกิดขึน7 ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการ
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั;น และสามารถวัด มู ล ค่ าต้น ทุ น ของรายการนั;น ได้อ ย่า งน่ าเชื อถื อ
ชิ; นส่ วนที ถู กเปลี ยนแทนจะถู ก ตัดจําหน่ ายตามมู ลค่ าตามบัญชี ต้นทุ นที เกิ ดขึ; นในการซ่ อมอุ ปกรณ์ ที
เกิดขึ;นเป็ นประจําจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเมือเกิดขึ;น
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ค่าเสื อมราคา
คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี;
จํานวนปี
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
40
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ งปลูกสร้าง
10
เครื องมือและอุปกรณ์
5
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
5
ยานพาหนะ
5 7
สิ นทรัพย์เพือเช่าและสาธิ ต
5
ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนิ นงาน และไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน
และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่าง
น้อยทีสุ ดทุกสิ; นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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3.11 ค่าความนิยม
ค่ าความนิ ย มที เกิ ดจากการซื; อกิ จการของบริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยรั บ รู ้ ในสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตน
ภายหลังจากการรับรู ้เมือเริ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อย
ค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นประจําทุกปี โดยไม่คาํ นึ งถึง
ว่าจะมีขอ้ บ่งชี;ของการด้อยค่าเกิดขึ;นหรื อไม่
3.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืนๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซื; อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุ น
หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพ ย์ ซึ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ มตัด
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์น; นั พร้อมทีจะให้ประโยชน์ ดังนี;
จํานวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 10
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship)
7
วิธี ก ารตัด จําหน่ า ยระยะเวลาที คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์ และมู ล ค่ าคงเหลื อ จะได้รับ การ
ทบทวนทุกสิ; นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ; นรอบระยะเวลา
รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี; เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี; จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที
คาดว่าจะได้รับคื น สําหรับค่าความนิ ยมและความสัมพันธ์ กบั ลู กค้า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทําการ
ประเมินการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี
ขาดทุ นจากการด้อยค่ารั บรู ้ เมื อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรั พ ย์ทีก่ อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ามู ลค่าที คาดว่าจะได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่าบันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เว้นแต่เมือมีการกลับรายการการประเมิน
มูลค่าของสิ นทรัพย์เพิมของสิ นทรัพย์ชิ;นเดียวกันทีเคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณี น; ีจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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การคํานวณมูลค่ าทีคาดว่ าจะได้ รับคืน
มูล ค่ าที คาดว่าจะได้รับ คื นของสิ นทรั พ ย์ หมายถึ ง มู ลค่ ายุติธรรมหัก ต้นทุ นในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไป
ตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสิ นทรัพย์อืนให้พิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงินสดที
สิ นทรัพย์น; นั มีความเกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกกลับรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ
คืนเพิมขึ;นในภายหลัง และการเพิมขึ;นนั;นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นอืนๆ ทีเคยรับรู ้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที ที
ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี; เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูก
กลับรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื อม
ราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.14 สัญญาเช่า
ถือปฏิบตั ิต; งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ มต้นสัญญา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่ าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั;นเป็ นการให้
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึงเพือการแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิ กไม่ได้ทีระบุในสัญญาเช่ า
หรื อตามระยะเวลาทีเหลืออยูข่ องสัญญาเช่าทีมีผลอยู่ ณ วันทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้เป็ นครั;งแรก (ณ วันที 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่ าหากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ เลื อกนั;นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการ
ยกเลิ กสัญญาเช่ า หากมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุ สมผลที จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกนั;น ทั;งนี; พิจารณาถึ ง
ผลกระทบของการเปลียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ทีเกียวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
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สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ ? ผู้เช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ ณ วันที สัญญาเช่ าเริ มมี ผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหลังหักค่า
เสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี; สินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จํานวนเงินของหนี; สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่า
เริ มแรก ต้นทุนทางตรงทีเกิดขึ;น และการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าใด ๆ ทีจ่ายชําระ ณ วันทีสัญญาเช่ า
เริ มมีผลหรื อก่อนวันทีสัญญาเริ มมีผลหักสิ งจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนทีจะเกิดขึ;นสําหรับผูเ้ ช่าในการรื; อ
และขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานทีตั;งของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิง
ให้อยูใ่ นสภาพตามทีกําหนดไว้ในข้อตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรงตาม
อายุของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภท
หนีส7 ิ นตามสั ญญาเช่ า
หนี; สินตามสัญญาเช่ าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าทียังไม่ได้
จ่ายชําระ ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชําระ
คงที (รวมถึงการจ่ายชําระคงทีโดยเนื;อหา) หักลูกหนี; สิงจูงใจตามสัญญาเช่ า (ถ้ามี) และจํานวนเงินที
คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี; การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ายัง
รวมถึ งราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ การเลือกซื; อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจะใช้สิทธิ เลือกนั;น และการจ่ายชําระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่ า
แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี;ย
การกู้ยืม ส่ วนเพิ ม ณ วัน ที สั ญ ญาเช่ ามี ผ ล หากอัตราดอกเบี; ย ตามนัย ของหนี; สิ น สั ญ ญาเช่ านั;น ไม่
สามารถกําหนดได้ ทั;งนี; อตั ราดอกเบี;ยการกูย้ ืมส่ วนเพิมอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี ยงทีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั;น หลังจากวันทีสัญญาเช่าเริ ม
มี ผลบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะวัดมู ล ค่ าของหนี; สิ นตามสั ญ ญาเช่ าเพิ มขึ; นเพื อสะท้อนดอกเบี; ยจาก
หนี; สินตามสัญญาเช่ า และลดลงเพือสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าทีจ่ายชําระแล้ว นอกจากนี;
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะวัดมู ลค่าหนี; สิ นตามสั ญญาเช่ าใหม่ เมื อมี ก ารเปลี ยนแปลงอายุสั ญญาเช่ า
จํานวนเงินทีต้องจ่ายชําระ หรื อการประเมินสิ ทธิ การเลือกในการซื;อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั7 นและสั ญญาเช่ าซึงสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํา
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลื อกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้ รายการสําหรับสัญญาเช่ าระยะสั;น (สัญญา
เช่ าทีมี อายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับจากวันทีสัญญาเช่ ามีผล และไม่มีสิทธิ การเลื อกซื; อ)
และสัญญาเช่าซึ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา จํานวนเงินทีจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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ถือปฏิบตั ิก่อนวันที 1 มกราคม 2563
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพือเช่ าสิ นทรัพย์โดยทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วน
ใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ
จากสิ งตอบแทนจูงใจที ได้รับจากผูใ้ ห้เช่ า) จะบันทึ กในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีเส้ นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่านั;น
ค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึ;นจากการยกเลิ กสัญญาเช่ าดําเนิ นงานก่ อนหมดอายุการเช่ า เช่ น เบี;ยปรับทีต้องจ่าย
ให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนั;นเกิดขึ;น
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าซึ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับโอนความเสี ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ น
เจ้าของสิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ‚ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึก
สิ นทรัพย์ทีเช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่าการเงินพร้อมกับภาระหนี; สินทีจะต้องจ่าย
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ทีเช่ าคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ ดอกเบี;ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและค่าเสื อมราคารับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั7 น
บริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ นประกันสั งคมเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน ? โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
บริ ษทั ดําเนิ นการจัดตั;งกองทุนสํารองเลี;ยงชี พทีเป็ นแผนจ่ายสมทบทีกําหนดการจ่ายสมทบไว้
เป็ นกองทุ น โดยสิ น ทรั พ ย์ข องกองทุ น แยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั กองทุ นสํารองเลี; ย งชี พ
ดังกล่ าวได้รับเงิ นสมทบเข้ากองทุ นจากพนักงานและบริ ษทั จ่ายเงิ นสมทบกองทุ นสํารองเลี;ยงชี พ
และภาระหนี; สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทีเกียวข้อง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน โครงการผลประโยชน์ ทกํี าหนดไว้
หนี; สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนทีเป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพนักงาน
จะได้รับจากการทํางานให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตลอดระยะเวลาทํางานถึงปี ทีเกษียณอายุงานใน
อนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบ นั
อัตราคิ ดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิ งเริ มต้น การประมาณการ
หนี; สินดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method)
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เมื อผลประโยชน์ พ นัก งานมี ก ารเปลี ยนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ ที เพิ มขึ; น ซึ งเกี ยวข้อง
กับการทํางานให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอดี ตของพนักงานจะถู กบันทึ กในงบกําไรขาดทุ นและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุงานคงเหลื อโดยเฉลี ยจนกระทังผลประโยชน์ได้มี
การจ่ายจริ ง
เมือข้อสมมติทีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีการเปลียนแปลง บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีเกิดขึ;น
ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทั;งจํานวน
3.16 รายได้
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าทีได้
ส่ งมอบหลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
สําหรั บการขายสิ นค้าที มี การรั บประกันที เป็ นการให้ความเชื อมันในสิ นค้าที ขายว่าเป็ นไปตาม
รายละเอียดทีตกลงกัน บริ ษทั บันทึกการรับประกันสิ นค้าเป็ นประมาณการหนี; สินทีอาจเกิดขึ;นและ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึ;น
สําหรับการขายสิ นค้าทีมีการรับประกันทีเป็ นการให้บริ การแก่ลูกค้าเพิมเติมนอกเหนื อจากการสร้าง
ความเชื อมันว่าสิ นค้าจะใช้งานได้ตามคุ ณลักษณะที ตกลงกัน บริ ษ ทั บันทึ กส่ วนของการรับประกัน
ประเภทการให้บริ การดังกล่าวเป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาของการให้บริ การ
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้จากการให้บริ การติดตั;งงานโครงการรับรู ้ ตลอดช่ วงเวลาที ให้บริ การตามการวัดระดับ
ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระทีต้องปฏิบตั ิให้แล้วเสร็ จ โดยอ้างอิงกับต้นทุนทีเกิดขึ;นทีใช้
ในการปฏิ บตั ิตามภาระทีต้องปฏิ บตั ิให้แล้วเสร็ จโดยเทียบต้นทุนทีคาดว่าจะใช้ท; งั หมดเพือปฏิ บตั ิ
ตามภาระที ต้องปฏิ บ ตั ิ ให้ เสร็ จสิ; น ในบางสถานการณ์ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยอาจไม่ ส ามารถวัด
ผลลัพธ์ของภาระทีต้องปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม แต่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุน
ทีเกิดขึ;นในการปฏิบตั ิตามภาระทีต้องปฏิบตั ิ ในสถานการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องรับรู ้
รายได้เพี ยงต้น ทุ น ที เกิ ดขึ; นจนกว่ากิ จการจะสามารถวัดผลลัพ ธ์ ข องภาระที ต้องปฏิ บ ตั ิ ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
รายได้จากการให้บริ การดูแลรักษารับรู ้ตลอดช่วงเวลาทีให้บริ การโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ทีระบุในสัญญา
รายได้จากการให้บริ การอืนรับรู ้เมือได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
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รายได้ที รั บ รู ้ แ ล้ ว แต่ ย งั ไม่ ถึ ง กํา หนดเรี ย กชํา ระตามสั ญ ญาแสดงไว้เป็ น “รายได้ ค ้า งรั บ
ค่าบริ การ/มูลค่างานที ทําเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ” ในงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ งจะจัดประเภทเป็ น
ลูกหนี; การค้าเมือบริ ษทั มีสิทธิ ทีจะได้รับชําระโดยปราศจากเงือนไข เช่ น เมือบริ ษทั ได้ให้บริ การ
เสร็ จสิ; นและลูกค้ารับมอบงาน
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ตลอดช่วงเวลาทีเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีระบุในสัญญา
รายได้ รอการรับรู้
จํานวนเงินทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อมี สิทธิ ได้รับจากลู กค้าแต่ยงั มี ภาระที ต้องโอน
สิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “รายได้รอการรับรู ้ ” ในงบแสดงฐานะการเงิ นซึ งจะจัด
ประเภทเป็ นเจ้าหนี; อืนภายใต้เจ้าหนี; การค้าและเจ้าหนี; อืน ซึ งจะรั บรู ้ เป็ นรายได้เมื อได้ปฏิ บตั ิ ตาม
ภาระทีระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ; น
ดอกเบีย7 รับและรายได้ อนื
ดอกเบี; ยรั บ บัน ทึ ก ในงบกําไรขาดทุ น และกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นตามเกณฑ์ ค งค้างโดย
คํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
รายได้อืนรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.17 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนตามเกณฑ์คงค้าง
3.18 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี;ยจ่ายของเงินกูย้ มื และสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุ นการกู้ยืมที ไม่ได้เกี ยวกับการได้มา การก่ อสร้ างหรื อ การผลิ ตสิ นทรัพย์ทีเข้าเงื อนไข
รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน โดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบี;ยทีแท้จริ ง
3.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้ปัจจุบ นั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับ รู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เว้นแต่ในส่ วนทีเกียวกับรายการทีเกียวข้องในการรวมธุ รกิจ
หรื อรายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุ น ประจําปี ที ต้องเสี ย ภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที ประกาศใช้ ตลอดจนการปรั บ ปรุ งทางภาษี ที
เกียวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึ;นระหว่างมูลค่า
ตามบัญชี และมูลค่าฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนี; สิน ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้ เมื อ
เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวต่อไปนี; การรับรู ้ ค่าความนิ ยมในครั;งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี; สิน
ในครั;งแรกซึ งเป็ นรายการทีไม่ใช่การรวมธุ รกิ จและรายการนั;นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทาง
บัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการทีควบคุมร่ วมกัน
หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมี
การกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยต้องคํานึ งถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่าย
เพิมขึ;นและมีดอกเบี;ยทีต้องชําระ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชือว่าได้ต; งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับ
ภาษี เงิ นได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง การตี ความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนี; อยู่บนพื;นฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐานและอาจเกี ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทําให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปลี ยนการตัดสิ นใจโดยขึ;นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่
การเปลี ยนแปลงในภาษี เงิ น ได้ ค ้ า งจ่ า ยจะกระทบต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เงิ น ได้ ใ นงวดที เกิ ด การ
เปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี;สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้
เมือบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตามกฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบ
กับหนี; สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น; ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดี ยวกันสําหรับ หน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน สําหรั บ หน่ วยภาษี ต่างกันนั;นกิ จการมี
ความตั;งใจจะจ่ายชําระหนี; สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั;งใจจะรับ
คืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี;สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพือ
เสี ย ภาษี ใ นอนาคตจะมี จ าํ นวนเพี ย งพอกับ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ า งชัวคราวดัง กล่ า ว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ; นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.20 กําไรต่อหุ น้ ขั;นพื;นฐาน
กําไรต่ อหุ ้ น ขั;น พื; น ฐานคํา นวณโดยการหารกําไรสํ าหรั บ ปี ที เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้ น สามัญ ด้ว ย
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ;าหนักทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกําไรต่อหุ ้นปรับลด
คํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ;าหนักทีรวมสมมติฐานว่าหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้
ถูกแปลงเป็ นหุ น้ สามัญทั;งหมด
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3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนี; สินในรายการ
ที เกิ ดขึ; นในสภาพปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วัน ที วัดมูล ค่ า ไม่ ว่าราคานั;นจะสามารถสั งเกตได้
โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สิ นทรัพย์หรื อหนี; สินรายการใดรายการหนึ ง บริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี; สินนั;นซึ งผู ้
ร่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี;สิน ณ วันทีวัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่า
ยุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินนี; ใช้ตามเกณฑ์ตามทีกล่าว ยกเว้นการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2562) และการ
วัดมูลค่าทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับ ปรุ ง 2562) หรื อมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36
(ปรับปรุ ง 2562)
นอกจากนี; การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชั;นเป็ นระดับที 1 ระดับที 2 และระดับที 3 โดย
แบ่งตามลําดับขั;นของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลทีใช้วดั มูลค่า
ยุติธรรม ซึ งมีดงั ต่อไปนี;
ระดับ ที 1 เป็ นราคาเสนอซื; อ ขาย (ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง ) ในตลาดที มี ส ภาพคล่ อ งสํ า หรั บ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี;สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั;น ณ วันทีวัดมูลค่า
ระดับที 2 เป็ นข้อมูลอืนที สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์
นั;นหรื อหนี;สินนั;นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื;อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น; นั หรื อหนี;สินนั;น
3.ll ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
(1) การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารทีสําคัญในการใช้นโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยต้องอาศัยดุ ลยพินิจหลายประการ ในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณ
การและการตั;งข้อสมมติฐาน ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี; สินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับสิ นทรัพย์และหนี; สินทีอาจเกิ ดขึ;น ณ สิ; นรอบระยะเวลารายงานรวมทั;งการแสดง
รายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั;น ผลทีเกิดขึ;นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณ
การนั;น
การใช้ดุลยพินิจทีสําคัญในการใช้นโยบายการบัญชีมีดงั ต่อไปนี;
การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีการทบทวน ณ ทุกวันทีใน
งบแสดงฐานะการเงิ นว่ามี ข ้อบ่ งชี; เรื องการด้อ ยค่ า หรื อ ไม่ ในกรณี ที มี ข ้อ บ่ ง ชี; จะทํา การ
ประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
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ค่ าเผือหนีส7 งสั ยจะสู ญของลูกหนี7
ถือปฎิบตั ิต; งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
ในการประมาณการค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญของลู กหนี; ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ;น โดยคํานึ งถึงประวัติการชําระเงินและ
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตในอดี ตซึ งมี การปรับสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์
ล่วงหน้าเกี ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จมหภาคที มี ผลต่อความสามารถในการชําระหนี; ได้แก่
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (Consumer
Price Index)
ถือปฎิบตั ิก่อนวันที 1 มกราคม 2563
ในการประมาณค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญของลูกหนี; ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ;นจากลูกหนี;แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี;ทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยูใ่ นขณะนั;น เป็ นต้น
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่ าเผือการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ;นจากสิ นค้าคงเหลือนั;น โดยค่าเผือการลดลงของ
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับพิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย
ในการขายสิ นค้านั;น และค่าเผือสําหรับ สิ นค้าเก่ าล้าสมัย เคลื อนไหวช้าหรื อเสื อมคุ ณ ภาพ
พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิ ด จํานวนค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
คงเหลื อทีประมาณได้ เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับจํานวนเดิ มทีมีในบัญชี ค่าเผือการลดลงของ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั;งทีลดลงและเพิมขึ;นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายและ
บริ การในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ประมาณการต้ นทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั7ง
บริ ษ ัทและบริ ษ ัท ย่อ ยประมาณการต้นทุ นการรั บเหมาติ ดตั;งของแต่ ละโครงการจาก
รายละเอี ยดของแบบการติ ดตั;งและนํามาคํานวณจํานวนและมู ลค่าวัสดุ ที ต้องใช้ในโครงการ
ดัง กล่ า ว รวมถึ ง ค่ า แรง ค่ า ใช้จ่ า ยอื นๆ ที ต้อ งใช้ใ นการให้ บ ริ ก ารรั บ เหมาติ ด ตั;ง จนเสร็ จ
ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลียนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยจะทําการทบทวนประมาณการต้นทุ นอย่างสมําเสมอ และทุ กคราวที
ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริ การรับเหมาติดตั;ง
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ประมาณการผลขาดทุนสํ าหรับโครงการบริการรับเหมาก่ อติดตั7ง
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการผลขาดทุ น ที คาดว่า จะเกิ ด ขึ; น จาก
โครงการบริ การรับเหมาติดตั;งแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ;น โดย
พิจารณาจากความคืบหน้าของการติดตั;ง ต้นทุนทีเกิดขึ;นจริ ง ประกอบกับการเปลียนแปลงของ
ราคาวัสดุ ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั
ประมาณการค่ าปรับจากการส่ งมอบงานล่ าช้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประมาณการหนี; สินทีเกิ ดขึ;นจากการถูกเรี ยกค่าเสี ยหายจากการส่ ง
มอบโครงการล่ าช้า ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพิ นิ จในการประมาณการค่าปรั บตามสั ญญาและ
คํานึ งถึ งระยะเวลาการทํางานล่ าช้าที เกิ ดขึ; น โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กประมาณการ
ค่าปรับจากการส่ งมอบงานล่าช้าไว้ในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามผลทีเกิ ดขึ;นจริ งอาจแตกต่าง
ไปจากทีได้ประมาณการไว้
การกําหนดอายุสัญญาเช่ าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรือยกเลิกสั ญญาเช่ า
ถือปฏิบตั ิต; งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกําหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า
โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อ กในการขยายอายุ สั ญ ญาเช่ า หากมี ค วามแน่ น อนอย่ าง
สมเหตุ สมผลที จะใช้สิทธิ เลื อกนั;น และระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการยกเลิ กสัญญาเช่ า หากมี
ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกนั;น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ทีจะใช้สิทธิ เลือก
ในการขยายอายุ สั ญ ญาเช่ าหรื อที จะไม่ ใช้ สิ ท ธิ เลื อกในการยกเลิ กสั ญ ญาเช่ า โดยพิ จารณา
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที เกี ยวข้องทั;งหมดที ทําให้เกิ ดสิ งจูงใจในทางเศรษฐกิ จสําหรั บ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการใช้สิทธิ เลือกนั;น ภายหลังจากวันทีสัญญาเช่ามีผล บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ทีมีนยั สําคัญซึ งอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมและส่ งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ เลือก
อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุนและค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทํา
การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมือเลิกใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพือการ
ลงทุ น และต้องทบทวนอายุการให้ ประโยชน์ และมู ลค่ าคงเหลื อใหม่ หากมี การเปลี ยนแปลง
เกิดขึ;น
นอกจากนี; ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ น
ในแต่ละช่ วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น; นั ในการนี; ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกี ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ งเกียวเนื องกับสิ นทรัพย์น; นั
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ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ฝ่ ายบริ หารใช้วิธีพิจารณา
จากรายได้โดยอ้างอิงจากการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนโดยผูป้ ระเมิ น
ราคาอิสระ
ค่ าเสื อมราคาของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนสิ นทรัพย์สินทรัพย์สิทธิ การ
ใช้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมือเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อใหม่หากมีการ
เปลียนแปลงเกิดขึ;น
นอกจากนี; ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่ าของที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในแต่ละช่ วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาด
ว่าจะได้รับคื นตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น; นั ในการนี; ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ งเกียวเนื องกับสิ นทรัพย์น; นั
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบัน ทึ ก และวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน ณ วัน ที ได้ม า ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั;งการเลื อก
อัตราคิดลดทีเหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั;น ๆ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มู ลค่ าปั จจุ บ นั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานขึ; นอยู่ก ับหลายปั จจัยที ใช้ในการ
คํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมี ขอ้ สมมติ ฐานหลายตัว รวมถึ งอัตราคิ ดลด การ
เปลียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี; จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าว
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้พิ จารณาอัตราคิ ดลดที เหมาะสมในแต่ล ะปี ซึ งได้แก่ อตั รา
ดอกเบี;ยทีควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้องจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดทีเหมาะสม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที
ต้องจ่ายชําระผลประโยชน์ และมี อายุครบกําหนดใกล้เคี ยงกับระยะเวลาที ต้องจ่ายชําระภาระ
ผูกพันทีเกียวข้อง ข้อมูลเพิมเติมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ สินทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่าง
ชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี ทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนั;น ใน
การนี; ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าควรรั บรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด
บัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึ งจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา
(2)

แหล่งข้อมูลสําคัญเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
การวัดมูลค่ ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่ า
สิ นทรั พ ย์ แ ละหนี; สิ นบางรายการของบริ ษั ท วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเพื อ
วัตถุ ป ระสงค์ในการรายงานทางการเงิ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ขอ้ มูลในตลาดที สามารถ
สังเกตได้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี; สิน กรณี ทีข้อมูลระดับ
1 ไม่สามารถหาได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินมูลค่าภายนอกทีได้รับการรับรอง
มาเป็ นผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า เพื อกําหนดเทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ าที เหมาะสมรวมทั;งข้อ มู ล ที
จะต้องใช้
ข้อมูลเกี ยวกับเทคนิ คการประเมินมูลค่าและข้อมูลที ใช้ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี;สินรายการต่างๆ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33

4. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เนื องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบตั ิ
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื องมื อทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 16 มาถื อ
ปฏิ บตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั โดยกิ จการได้เลื อกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดงั กล่าว โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
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จากการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าว
ข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี;

ณ วันที 31
ธันวาคม 2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี;สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี;สินตามสัญญาเช่าทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
หนี;สินไม่หมุนเวียน
หนี;สินตามสัญญาเช่า

พันบาท
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
มาตราฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทาง
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม การเงินฉบับที 16
เครื องมือทาง
การเงิน

124,478
322,952
9,566

(124,478)
29
(20)
124,478

7,991

(9)

ณ วันที 1
มกราคม 2563

322,981
9,546
124,478

2,815

7,982
2,815

891

891

1,924

1,924
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ณ วันที 31
ธันวาคม 2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี;สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี;สินตามสัญญาเช่าทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
หนี;สินไม่หมุนเวียน
หนี;สินตามสัญญาเช่า

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
มาตราฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทาง
รายงานทาง
การเงินกลุ่ม การเงินฉบับที 16
เครื องมือทาง
การเงิน

124,478
325,923
9,566

(124,478)
29
(20)
124,478

7,991

(9)

ณ วันที 1
มกราคม 2563

325,952
9,546
124,478

2,815

7,982
2,815

891

891

1,924

1,924

4.1 เครื องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ าสิ นทรัพย์ และหนีส7 ิ นทางการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม 2563 (วันทีถือปฏิบตั ิครั;งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมิน
โมเดลธุ รกิจทีใช้จดั การสิ นทรัพย์และหนี;สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี;สิน
ทางการเงิน ดังนี;
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สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่านกําไรขาดทุน ตัดจําหน่าย

124,478
242
124,720

127,100
322,981
9,546
7,982
23,669
491,278

รวม
127,100
322,981
9,546
124,478
242
7,982
23,669
615,998

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุนตัดจําหน่าย
รวม
หนี;สินทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563
เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;หมุนเวียนอืน
หนี;สินตามสัญญาเช่า
หนี;สินไม่หมุนเวียนอืน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

199,838
2,815
23,364
226,017

199,838
2,815
23,364
226,017

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจําหน่าย
ผ่านกําไรขาดทุน

124,478
242
124,720

120,124
325,952
9,546
7,982
23,669
487,273

รวม
120,124
325,952
9,546
124,478
242
7,982
23,669
611,993
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุนตัดจําหน่าย
รวม
หนี;สินทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563
เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;หมุนเวียนอืน
หนี;สินตามสัญญาเช่า
หนี;สินไม่หมุนเวียนอืน

193,304
2,815
23,364
219,483

193,304
2,815
23,364
219,483

การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการลูกหนี; การค้าและลูกหนี; หมุนเวียนอืน ลูกหนี; ตามสัญญาเช่าและ
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียนทีต้องมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ;น
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน/ลูกหนี;ตามสัญญาเช่า/สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิ บตั ิตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ;นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี;ท; งั หมด
ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ;น บริ ษทั ละบริ ษทั ย่อยมีการจัดกลุ่มลูกหนี;
การค้าและลูกหนี; หมุ นเวียนอืน ลู กหนี; ตามสัญญาเช่ าและสิ นทรัพย์ทีเกิ ดจากสัญญา หมุนเวียนตาม
ความเสี ยงด้านเครดิ ตทีมี ลกั ษณะร่ วมกันและระยะเวลาเกิ นกําหนดชําระ อัตราขาดทุ นด้านเครดิ ตที
คาดว่าจะเกิ ด ขึ; น พิ จ ารณาจากลัก ษณะการจ่ า ยชํา ระเงิ น ในอดี ต ข้อ มู ล ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต จาก
ประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยในอนาคตที จะมี ผลกระทบต่ ออัตราขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่าจะ
เกิดขึ;น ด้วยวิธีการดังกล่าว
ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับลูกหนี;มีรายละเอียด ดังนี;

ณ วันที 1 มกราคม 2563
ลูกหนี; การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
ลูกหนี; ตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
ค่าเผือผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ

ไม่เกิน
3 เดือน

204,436
17,729
9,566
458

83,902
603
478

พันบาท
งบการเงินรวม
3 6 เดือน 6 12 เดือน

8,308
19
702

เกินกว่า
12 เดือน

5,357

4,136

885

40
4,176

รวม

306,139
18,351
9,606
6,699
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ณ วันที 1 มกราคม 2563
ลูกหนี; การค้าและลูกหนี; หมุนเวียนอืน
ลูกหนี; ตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
ค่าเผือผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ

ไม่เกิน
3 เดือน

204,252
17,729
9,566
458

87,093
603
495

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3 6 เดือน 6 12 เดือน

8,308
19
702

เกินกว่า
12 เดือน

5,357

4,136

885

40
4,176

รวม

309,146
18,351
9,606
6,716

การกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุ นลู กหนี; ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผือผลขาดทุนลู กหนี;
การค้า ณ วันที 1 มกราคม 2563 มีดงั นี;
พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือผลขาดทุนลูกหนี;การค้า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
7,286
7,286
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9 มาถือปฏิบตั ิ
(587)
(570)
ค่าเผือผลขาดทุน ณ วันที 1 มกราคม 2563
6,699
6,716
การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ าวมาถื อ ปฏิ บ ัติ น; ี มี ผ ลกระทบอย่ างไม่ เป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนั;นฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงพิจารณาไม่ปรับปรุ ง
ผลกระทบดังกล่าวต่อกําไรสะสมไม่ได้จดั สรร ณ ต้นปี
4.2 สัญญาเช่า
หนี; สินตามสัญญาเช่ าดังกล่ าววัดมูลค่าด้วยมู ลค่าปั จจุบ นั ของจํานวนเงิ นที ต้องจ่ายชําระตาม
สัญญาเช่ าที ยังไม่ได้จ่ายชําระ คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี;ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อัตราดอกเบี;ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมดังกล่าวทีนํามาคํานวณหนี;สินตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 6.175 ต่อปี
สําหรั บ สั ญ ญาเช่ าที เคยจัดประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที 17
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี;สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และหนี;สินตามสัญญาเช่า ณ วันทีนํามาปฏิบตั ิใช้ครั;งแรก
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พันบาท
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีเปิ ดเผย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั;นทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
หัก สิ ทธิ ทีสามารถยกเลิกสัญญาทีค่อนข้างแน่ทีจะมีการใช้สิทธิ
หัก สัญญาพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก ดอกเบี;ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี;สินตามสัญญาเช่าเพิมขึ;นจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิ
หนี;สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หนี;สินตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี;สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี;สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

21,804
(3,393)
(12,580)
(2,756)
3,075
(260)

21,572
(3,161)
(12,580)
(2,756)
3,075
(260)

2,815

2,815

2,815

2,815

891
1,924
2,815

891
1,924
2,815

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี;

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 1 มกราคม 2563
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

2,815
2,815

2,815
2,815

5. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมี รายการบัญชี ส่วนหนึ งกับ บุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน ซึ งบุ คคลหรื อ
กิ จการเหล่ านี; เกี ยวข้องกัน โดยการถื อหุ ้น และ/หรื อมี ผูบ้ ริ ห ารร่ วมกัน หรื อเป็ นสมาชิ ก ในครอบครั วที
ใกล้ชิด รายการบัญชี กบั บุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันที มี ส าระสําคัญ ที รวมไว้ในงบการเงิ นใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัวไป หรื อเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงกันไว้สาํ หรับรายการทีไม่มีราคา
ตลาดรองรับ
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ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ดังนี;
ชื อบริ ษทั /บุคคล
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนี ยริ ง จํากัด
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
บริ ษทั นูทริ กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
บริ ษทั ทรู เวฟ (ประเทศไทย) จํากัด
นายเจน ชาญณรงค์
นางสิ ริมา เอียมสกุลรัตน์
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศ/
สัญชาติ
เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
บุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
บุคคลทีมีอาํ นาจและรับผิดชอบในการบริ หารงาน

หลักเกณฑ์ในการเรี ยกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้จากการขายสิ นค้า
ซื; อสิ นค้า
ซื; อขายอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้อืน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ดอกเบี;ยจ่าย

ตามราคาตลาด
ตามราคาตลาด
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามทีได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ตามราคาตลาด

สั ญ ญาที สํ าคัญ กับ กิ จการที เกี ยวข้องกัน บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ท าํ สั ญ ญาเช่ าอาคารสํ านัก งาน
ดังต่อไปนี;
ผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าพื;นทีสํานักงาน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลา

คุณเจน ชาญณรงค์
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด

4.4 ปี
4.7 ปี
€ ปี

ค่าเช่าต่อเดือน
(บาท)
45,947 53,100
292,105 413,916
64,080

ในระหว่า งปี สิ; น สุ ด วัน ที 31 ธั น วาคม 2563 สั ญ ญาเช่ า กับ กิ จ การที เกี ยวข้อ งกัน ที มี ก ารยกเลิ ก
ดังต่อไปนี;
ผูใ้ ห้เช่า

สัญญาเช่าพื;นทีคลังสิ นค้า

บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด

ระยะเวลา
0.7 ปี
3 ปี

ค่าเช่าต่อเดือน
(บาท)
195,490
85,410
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 3{ ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
บริ ษทั ย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั นูทริ กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั;น
บริ ษทั ย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทรู เวฟ (ประเทศไทย) จํากัด
เจ้าหนี;หมุนเวียนอืน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทรู เวฟ (ประเทศไทย) จํากัด
หนี;สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด

1,845,458
15,716
118,342
1,979,516

1,852,022

1,852,022

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

l†z,908
57,933

3,238,895

1,845,458
15,716
118,342
2,333,357

1,852,022

5,090,917

z,†‡€,m•ˆ

2,013,542
102,425,395
104,438,937

5,229,668

5,229,668

2,988,382

2,988,382

2,013,542
102,425,395
104,438,937
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ดังนี;

รายการกับบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้
บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

รายได้จากการขาย
บริ ษทั ย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั นูทริ กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนนพสิ ริ จํากัด
รายได้อืน
บริ ษทั ย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
ซื;ออุปกรณ์
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทรู เวฟ (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
บุคคลทีเกียวข้องกัน
นายเจน ชาญณรงค์
ดอกเบี;ยจ่ายจากหนี;สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั พระบริ บาล จํากัด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั;น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

117,384
248,607
365,991

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
322,085

3,190,895

117,384
248,607
688,076

3,190,895

l†z,†ˆ•
157,933
28,137
28,137

28,137
481,978
484,000

484,000

1,368,430
1,432,510

5,902,872
3,370,800

1,368,430
1,432,510

5,902,872
3,370,800

630,047
3,430,987

|€‡,200
9,910,872

630,047
3,430,987

637,200
9,910,872

88,177

88,177

3,585,000

€,955,000

3,585,000

3,955,000

10,790,267
312,240
14,687,507

10,184,187
342,142
14,481,329

10,490,267
310,640
14,385,907

10,184,187
342,142
14,481,329
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี;เป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ทีเกียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนใน
รู ปอืน ทั;งนี; ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหมายถึงบุคคลทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
เงินตราต่างประเทศ
2563
2562
เงินสดในมือ
บาท
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน บาท
เงินฝากออมทรัพย์
บาท
ดองเวียดนาม

4,035,484,667

บาท

5,391,066,665

2563
132,676

2562
160,905

37,480,163
263,247,654
5,213,847
306,074,340

21,491,132
98,471,644
6,97|,040
127,099,721

งบการเฉพาะกิจการ
บาท
2563
2562
102,541
160,905

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

37,480,163
261,735,578
299,318,282

21,491,132
98,471,644
120,123,681

7. ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2563

ลูกหนีก7 ารค้ า
ลูกหนี;การค้า บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี;การค้า บริ ษทั อืน
รวมลูกหนี; การค้า
หัก ค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

218,292,058
218,292,058
(11,455,792)
206,836,266

2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

288,666,770
288,666,770
(7,286,049)
281,380,721

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

217,917,270
217,917,270
(11,454,371)
206,462,899

3,238,895
288,435,152
291,674,047
(7,286,049)
284,387,998
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บาท
งบการเงินรวม
2563

ลูกหนีห7 มุนเวียนอืน
ลูกหนี; อืน กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี; อืน บริ ษทั อืน
เงินประกันผลงานค้างรับ
เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี; หมุนเวียนอืน
ลูกหนีต7 ามสั ญญาเช่ า
ลูกหนี; ตามสัญญาเช่า อุปกรณ์การพิมพ์
หัก ค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญ
รวม
หัก ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ งปี
สุ ทธิ
รวมลูกหนี; การค้าและลูกหนี;
หมุนเวียนอืน สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

1,845,458
3,585,280
15,104,338
6,557,432
5,151,224
3,802,728
36,046,460

1,852,022
8,853,168
9,527,045
8,762,613
4,674,077
1,064,831
34,733,756

2,174,299
3,540,280
15,104,338
6,550,384
4,784,669
3,651,638
35,805,608

1,852,022
8,853,168
9,527,045
8,746,087
4,654,201
1,064,831
34,697,354

19,412,311
(56,443)
19,355,868
(11,251,986)
8,103,882

14,828,531

14,828,531

14,828,531
(7,990,909)
6,837,622

19,412,311
(56,443)
19,355,868
(11,251,986)
8,103,882

lzˆ,986,608

322,952,099

250,372,389

325,922,974

14,828,531
(7,990,909)
6,837,622

ลูกหนี;การค้า แยกตามอายุหนี;ทีค้างชําระได้ดงั นี;
บาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ;นไป
รวม
หัก ค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี;การค้า สุ ทธิ

2563
141,009,078

2562
187,039,492

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
140,815,378
186,855,915

55,102,089
14,096,467
4,670,478
3,413,946
218,292,058
(11,455,792)
206,836,266

83,826,501
8,308,446
5,356,651
4,135,680
288,666,770
(7,286,049)
281,380,721

54,921,001
14,096,467
4,670,478
3,413,946
217,917,270
(11,454,371)
206,462,899

87,017,355
8,308,446
5,356,651
4,135,680
291,674,047
(7,286,049)
284,387,998
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จํานวนเงินขั;นตําที ลูกหนี; จะต้องชําระและมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขั;นตําทีลูกหนี; จะต้องชําระ
สําหรับสัญญาเช่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี;
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2z62
จํานวนเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของ
ขั;นตําทีลูกหนี; จํานวนเงินขั;นตําที ขั;นตําทีลูกหนี; จํานวนเงินขั;นตําที
จะต้องชําระ ลูกหนี; จะต้องชําระ จะต้องชําระ ลูกหนี; จะต้องชําระ
ระยะเวลาการรับชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

10,978,046
15,127,108
26,105,154
(6,749,286)
19,355,868

หัก รายได้ดอกเบี;ยทางการเงินรอการรับรู ้

8,103,882
11,251,986
19,355,868
19,355,868

8,413,838
9,936,769
18,350,607
(3,522,076)
14,828,531

6,837,622
7,990,909
14,828,531
14,828,531

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ;น ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี;

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี; การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
ลูกหนี; ตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
ค่าเผือผลขาดทุน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี; การค้าและลูกหนี; หมุนเวียนอืน
ลูกหนี; ตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
ค่าเผือผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ

ไม่เกิน
3 เดือน

155,mˆ‡
25,948
12,825
41€

55,‡†•
204
€{€

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ

ไม่เกิน
3 เดือน

155,21m
25,948
12,0•ˆ
411

55,616
204
312

พันบาท
งบการเงินรวม
3 6 เดือน 6 12 เดือน

14,107
{ˆ
4,172

4,670

3,41m

3,101

40
3,580

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3 6 เดือน 6 12 เดือน

14,107
{ˆ
4,172

เกินกว่า
12 เดือน

เกินกว่า
12 เดือน

4,67{

3,41m

3,101

40
3,580

รวม

233,396
26,162
12,865
11,579

รวม

233,022
26,162
12,120
11,576
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8. สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
มูลค่างานทีทําเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า
หัก ค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญ
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน สุ ทธิ

2563
12,864,676
(67,063)
12,797,613

2562
9,606,429
(40,131)
9,566,298

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
12,119,531
9,606,429
(65,498)
(40,131)
12,054,033
†,566,298

9. เงินให้กยู้ มื ระยะสั;นแก่บริ ษทั ย่อย
รายการเปลียนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั;นแก่บริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 สรุ ป
ได้ดงั นี;
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดอลลาร์
บาท
สหรัฐอเมริ กา
Harn Vietnam Co., Ltd.
ยอดยกมาต้นปี
เงินให้กเู้ พิมขึ;นระหว่างปี
200,000
6,352,000
เงินจ่ายชําระคืนระหว่างปี
ผลกระทบจากการปรับปรุ งอัตราแลกเปลียน
(378,520)
ยอดยกไปปลายปี
200,000
5,973,480
เมือวันที 12 มีนาคม 2563 บริ ษทั ทําสัญญาให้เงินกูย้ ืมระยะสั;นแก่บริ ษทั ย่อย จํานวน 200,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และคิดดอกเบี;ยในอัตราร้อยละ 6.15 ต่อปี กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี
10. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
ของสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2563
2562
247,098,155
285,842,722
40,820,856
43,591,076
287,919,011
329,433,798
(30,067,043)
257,851,968

บาท

(24,393,942)
305,039,856

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
245,120,206
283,585,349
39,102,203
43,591,076
284,222,409
327,176,425
(30,067,043)
254,155,366

(24,393,942)
302,782,483
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มูลค่าสิ นค้าคงเหลื อที ปรับลดลงและรั บรู ้ เป็ นต้นทุ นขายสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีจาํ นวน 5.67 ล้านบาท และ 8.27 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั จํานวนเงิน 5.67 ล้านบาท และ 8.27
ล้านบาท ตามลําดับ)
11. สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน)
มูลค่ายุติธรรม
ทียังไม่เกิดขึ;นจาก
การปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี;
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
รวม

9,625,255
9,625,255

(2,667,311)
(2,667,311)

6,957,944
6,957,944

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน)
มูลค่ายุติธรรม
ทียังไม่เกิดขึ;นจาก
การปรับมูลค่าของ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี;
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
รวม

59,585,551
63,129,353
122,714,904

12. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย

ชื อบริ ษทั ย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว
800 ล้านดอง
2 ล้านบาท

สัดส่ วนการถือหุ ้น
(ร้อยละ)
2563
2562
100.00
100.00
65.00

35,204
1,727,815
1,763,019

59,620,755
64,857,168
124,477,923

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2563
2562
1,057,444
1,057,444
1,300,000
2,357,444
1,057,444
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บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นจัดตั;ง Harn Vietnam Co., Ltd. “บริ ษ ทั ย่อ ย” ที ประเทศเวีย ดนาม เมื อวัน ที
30 กรกฎาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดองเวียดนาม (คิดเป็ น 1.06 ล้านบาท) ทั;งนี; บริ ษทั ถือหุ ้น
ในบริ ษ ทั ย่อยทางตรงคิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 100 ของทุ นจดทะเบี ยน โดยมี ธุ รกิ จหลักคื อ การจําหน่ าย
อุปกรณ์การพิมพ์ การลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันและเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ การลูกค้า โดยเริ มจากหน่วยธุ รกิจ “ระบบการพิมพ์ดิจิทลั ” เป็ นหน่วยธุ รกิจแรก
เมือวันที 8 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนพัฒนาธุ รกิจดิ จิทลั กับกลุ่มไอยราฟั นส์ โดยการจัดตั;ง
บริ ษทั ชื อ “บริ ษทั ไอยราหาญ จํากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ทั;งนี; บริ ษทั และผูร้ ่ วมทุนกลุ่มไอยรา
ฟั นส์ ถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ตามลําดับ การ
จัดตั;งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตามมติ ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั;งที 4/2563 เมือวันที 14 พฤษภาคม
2563 บริ ษทั ที จดทะเบียนใหม่จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั การลงทุ นดังกล่าวนี; มีวตั ถุ ประสงค์
เพื อพัฒนาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดําเนิ นงานจะมุ่ งเน้นให้บ ริ การโซลู ชันส์ ด้าน
อาคารอัจฉริ ยะ หรื อ Smart Building โดยการต่อยอดจากธุ รกิจเดิมของกลุ่มไอยราฟั นส์ และขยายธุ รกิจให้
เติบโตยิงขึ;น
13. อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน
ทีดิน
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องมือและอุปกรณ์
รวม
ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องมือและอุปกรณ์
รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
เพิมขึ;น
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

172,645,421
55,675,068
2,671,760
957,751
231,950,000
(1,491,024)
(286,208)
(205,192)
(1,982,424)
229,967,576

(935,327)
(180,538)
(130,477)
(1,246,342)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

(37,358,915)
(36,325,512)
(1,723,333)
(607,401)
(76,015,161)

135,286,506
19,349,556
948,427
350,350
155,934,839

1,424,415
270,305
190,539
1,885,259

(1,001,936)
(196,441)
(145,130)
(1,343,507)
154,591,332
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บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
เพิมขึ;น
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน
ทีดิน
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องมือและอุปกรณ์
รวม
ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องมือและอุปกรณ์
รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน สุ ทธิ

172,645,421
55,675,068
2,671,760
957,751
231,950,000

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
172,645,421
55,675,068
2,671,760
957,751
231,950,000

(99,147)
(19,032)
(13,645)
(131,824)
231,818,176

(1,391,877)
(267,176)
(191,547)
(1,850,600)

(1,491,024)
(286,208)
(205,192)
(1,982,424)
229,967,576

บาท
งบการเงินรวม
2563

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,246,342

2562

1,850,600

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,246,342

1,850,600

ในปี 2561 บริ ษทั ได้เปลียนวัตถุประสงค์ของการถือครองทีดินจากเดิมเพือการใช้ในอนาคตเป็ นเพือ
หาประโยชน์ จ ากการเพิ มมู ล ค่ า ของที ดิ น บริ ษ ัท จึ ง ได้โ อนที ดิ น ดัง กล่ า วจากที ดิ น ที มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ น
อสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุ นด้วยราคาทุ นจํานวน 114.95 ล้านบาท นอกจากนี; บริ ษทั ได้มีการประเมิ น
ราคาจากผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระโดยใช้เกณฑ์ ราคาตลาดในการประเมิ น มู ล ค่ า ตามรายงานลงวัน ที 17
กันยายน 2561 มีมูลค่ายุติธรรม เป็ นจํานวนเงิน 117.04 ล้านบาท
ตามมติ ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั;งที 5/2561 เมื อวันที 9 พฤศจิ กายน 2561 คณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติอนุมตั ิการทําสัญญาจะซื;อจะขายทีดินและสิ งปลูกสร้าง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้เป็ นคลังสิ นค้า
แห่ ง เดี ยวของบริ ษ ทั ในอนาคต บริ ษ ทั ได้เข้าทําสั ญ ญาจะซื; อจะขายที ดิ น และสิ งปลู ก สร้ าง จํานวนเงิ น
117.00 ล้านบาท โดยทีดินและสิ งปลูกสร้างดังกล่าวได้มีผเู ้ ช่าอยูใ่ นปั จจุบนั 2 ราย สัญญาเช่ามีกาํ หนดเวลา
สิ; นสุ ดตามสัญญาในวันที 15 มีนาคม 2563 (พร้อมทั;งผูเ้ ช่าสามารถต่ออายุได้ 1 ปี ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม โดยผู ้
เช่ าต้องแจ้ง ล่ วงหน้า 2 เดื อนก่ อนสั ญ ญาหมดอายุ) และวัน ที 30 เมษายน 2563 และในระหว่างปี 2563
บริ ษทั ได้เปลียนวัตถุประสงค์ของการถือครองทีดินและสิ งปลูกสร้างบางส่ วนจากเดิมเพือให้เช่าเป็ นเพือใช้
เป็ นคลังสิ นค้าของบริ ษทั บริ ษทั จึงได้โอนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเป็ นเพือการใช้งานด้วยราคาตาม
บัญชีจาํ นวน 74.13 ล้านบาท
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ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้มีการประเมินราคาจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยใช้เกณฑ์ราคา
ตลาดในการประเมินมูลค่าทีดิน และใช้เกณฑ์วธิ ี ตน้ ทุนทดแทนในการประเมินสิ งปลูกสร้าง ตามรายงานมี
มูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงิน 159.51 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 เป็ นจํานวนเงิ น 6,098,772 บาทและ 11,300,180 บาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั จํานวนเงิ น
6,098,772 บาท และ 11,300,180 บาท ตามลําดับ ) และมี ค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานจํานวนเงิ น 973,699
บาท และ 2,567,033 บาท ตามลํา ดั บ (เฉพาะบริ ษั ท จํา นวนเงิ น 973,699 บาท และ 2,567,033 บาท
ตามลําดับ) ทีได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

การเปลียนแปลงในระหว่างปี
เพิมขึ;น

ลดลง

ยอดตามบัญชี

โอนเข้า/

โอนจัดประเภท

โอนออก

รายการ

ผลต่างจากการ

ณ 31 ธ.ค. 63

แปลงค่า
งบการเงิน

ราคาทุน
ทีดิน

37,358,915

37,358,915

อาคารและสิ งปลูกสร้าง

36,325,512

36,325,512

เครื องมือและอุปกรณ์

5,406,733

z•ˆ,890

(107,038)

2,462,819

|ˆ‡,401

เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

26,682,463

1,126,968

(3,255,943)

6,926,356

1,723,333

ยานพาหนะ

24,503,724

834,743

(168,224)

25,170,243

สิ นทรัพย์เพือเช่าและสาธิต

40,071,980

2,810,072

(9,742,429)

33,139,623

สิ นทรัพย์ระหว่างทํา
รวม

96,664,900

32,072,560

(52,982)

37,425,233

(13,326,616)

8,950,805
(2,372)

(9,389,175)

33,200,805

22,630,403
76,015,161

(2,372)

196,776,306

ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องมือและอุปกรณ์

(456,550)

(1,424,415)

(1,880,965)
(4,206,291)

(3,381,209)

(713,377)

78,834

(190,539)

เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

(20,981,630)

(3,502,736)

3,058,883

(270,305)

ยานพาหนะ

(12,535,942)

(2,322,665)

114,287

(14,744,320)

สิ นทรัพย์เพือเช่าและสาธิต

(29,099,377)

(4,071,734)

8,500,530

(24,670,581)

(65,998,158)

(11,067,062)

11,752,534

รวม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ

(zˆ,|zm)
30,666,742

(1,885,259)

464

464

(21,695,324)

(67,197,481)
(zˆ,|zm)
129,528,171
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

ราคาทุน
ทีดิน
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์เพือเช่าและสาธิ ต
สิ นทรัพย์ระหว่างทํา
รวม
ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์เพือเช่าและสาธิ ต
รวม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ

5,406,733
26,682,463
24,503,724
40,071,980
96,664,900

(3,381,209)
(20,981,630)
(12,535,942)
(29,099,377)
(65,998,158)

เพิมขึ;น

z‡•,480
997,730
834,743
2,810,072
32,072,560
37,293,585
(456,550)
(713,291)
(3,490,204)
(2,322,665)
(4,071,734)
(11,054,444)
(50,654)

(107,038)
(3,255,943)
(168,224)
(9,742,429)
(52,982)
(13,326,616)

2,462,819
6,926,356

โอนจัด
ประเภท
รายการ
37,358,915
36,325,512
|ˆ‡,401
1,723,333

(9,389,175)
76,015,161
(1,424,415)
(190,539)
(270,305)

78,834
3,058,882
114,287
8,500,530
11,752,533

(1,885,259)

30,666,742

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน
เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์เพือเช่าและสาธิ ต
สิ นทรัพย์ระหว่างทํา
รวม
ค่าเสื อมราคาสะสม
เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์เพือเช่าและสาธิ ต
รวม
ทีดินและอุปกรณ์ สุ ทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
เพิมขึ;น
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

37,358,915
36,325,512
8,948,395
33,073,939
25,170,243
33,139,623
22,630,403
196,647,030
(1,880,965)
(4,206,205)
(21,683,257)
(14,744,320)
(24,670,581)
(67,185,328)
(50,654)
129,411,048

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

4,180,434
25,645,470
25,432,035
37,678,779
22,430
92,959,148

1,307,299
982,782
3,163,849
3,812,274
503,642
9,769,846

(81,000)
(452,219)
(4,092,160)
(1,438,715)
(6,064,094)

96,664,900

(3,005,043)
(17,707,097)
(13,447,522)
(26,118,741)
(60,278,403)
32,680,745

(457,165)
(3,721,711)
(2,220,282)
(4,172,938)
(10,572,096)

80,999
447,178
3,131,862
1,192,302
4,852,341

(3,381,209)
(20,981,630)
(12,535,942)
(29,099,377)
(65,998,158)
30,666,742

506,430
19,642
(526,072)

5,406,733
26,682,463
24,503,724
40,071,980
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ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจําหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร

บาท
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,833,232

3,777,903

3,833,145

3,777,903

7,233,830
11,067,062

6,794,193
10,572,096

7,221,299
11,054,444

6,794,193
10,572,096

2563

งบการเงินรวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี อุปกรณ์ ทีคิ ดค่าเสื อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานอยู่มี ราคาทุ นรวมเป็ นจํานวน 36.52 ล้านบาท และ 34.60 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษ ทั
จํานวน 36.52 ล้านบาท และ 34.60 ล้านบาท ตามลําดับ
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้โอนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน มาเป็ นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วย
ราคาตามบัญชี จํานวน 74.13 ล้านบาท เนืองจากมีการเปลียนวัตถุประสงค์ของการถือครอง (หมายเหตุ 13)
15. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี;
บาท
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที 1 มกราคม 2563
2,814,619
ณ วันที 1 มกราคม 2563
2,814,619
เพิมระหว่างปี
105,099,557
ตัดจําหน่าย
(2,814,619)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
105,099,557
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที 1 มกราคม 2563
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
(678,541)
ตัดจําหน่าย
547,288
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(131,253)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 1 มกราคม 2563
2,814,619
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
104,968,304
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16. ค่าความนิยม
เมื อวันที 29 พฤศจิ กายน 2559 บริ ษทั ได้มีการซื; อและรับ โอนกิ จการทั;งหมดของบริ ษทั ชิ ลแมทช์
จํากัด และบริ ษทั คิว ทู เอส จํากัด โดยการออกหุ ้นเพิมทุนจํานวน 675.36 ล้านบาท เพือแลกกับสิ นทรัพย์
สุ ท ธิ ทีระบุ ได้ของทั;ง 2 บริ ษทั จํานวน 340.69 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลทําให้เกิ ดค่าความนิ ยม จํานวน 334.67
ล้านบาท
การทดสอบการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ในระหว่างปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้มีการทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิ ยมซึ งเกิดจากการเข้าซื; อและรับโอนกิจการทั;งหมดของบริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด และบริ ษทั คิว ทู เอส
จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อยภายใต้ก ระบวนการโอนกิ จการทั;ง หมด และปั น ส่ วนให้ ก ับ หน่ วยสิ นทรั พ ย์ที
ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (Cash Generating Unit (“CGU”)) ประกอบด้วย หน่ วยของผลิ ตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
และระบบพิมพ์ดิจิตอล โดยการเปรี ยบเที ยบมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ซึงรวมค่าความนิ ยม กับ
มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยสิ นทรัพ ย์ทีก่ อให้เกิ ดเงิ นสดนี; ข; ึ นอยู่กบั มูลค่าการใช้ประโยชน์ ซึ ง
คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าได้รับจากการใช้หน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงิ น
สดอย่างต่อเนื อง กระแสเงินสดถูกประมาณการตลอดช่วงเวลา 5 ปี ก่อนอัตราการเติบโตของมูลค่าปั จจุบนั
สุ ดท้าย
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชือว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
ข้อสมมติฐานสําคัญทีใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ มีดงั ต่อไปนี;
ข้อสมมติฐานสําคัญ

อัตราคิดลด (Discount rate)

อัตราเติบโตของมูลค่าปัจจุบนั สุ ดท้าย
(Terminal Value Growth Rate)

มูลค่า

2563
ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลีย
ร้อยละ 6.12 (Weighted
average cost of capital :
WACC)
ร้อยละ 0.0

วิธีทีถูกใช้ในการพิจารณามูลค่า

2562
ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลีย
ร้อยละ m.m‡ (Weighted
average cost of capital :
WACC)
ร้อยละ 0.0

อัต ราคิ ด ลดซึ งเป็ นอัต ราก่ อ นภาษี ที สะท้อ นถึ ง
ความเสี ยงซึ งเป็ นลัก ษณะเฉพาะที เกี ยวข้อ งกับ
หน่วยธุรกิจ
อัตราคาดการณ์ทีเหมาะสม

17. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า สุ ทธิ

104,307,663
(46,027,850)
58,279,813

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
เพิมขึ;น
ลดลง

(17,947,159)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
104,307,663
(63,975,009)
40,332,654
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บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
เพิมขึ;น
ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า สุ ทธิ

104,307,663
(31,126,755)
73,180,908

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
104,307,663
(46,027,850)
58,279,813

(14,901,095)

บาท
งบการเงินรวม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

18. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน
ค่าลิขสิ ทธิ‚ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั;ง
รวม
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าลิขสิ ทธิ‚ ซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุ ทธิ

2562

17,947,159

14,901,095

17,947,159

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
เพิมขึ;น
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก
1,670,389
(1,670,389)

14,901,095

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

38,035,264
906,952
38,942,216

364,000
763,437
1,127,437

(168,298)
(168,298)

39,901,355

(17,995,143)
(17,995,143)
20,947,073

(4,058,998)
(4,058,998)

168,296
168,296

(21,885,845)
(21,885,845)
18,015,510

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน
ค่าลิขสิ ทธิ‚ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั;ง
รวม
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าลิขสิ ทธิ‚ ซอฟต์แวร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุ ทธิ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลียนแปลงในระหว่างปี
เพิมขึ;น
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

39,901,355

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

37,571,664
104,000
37,675,664

463,600
802,952
1,266,552

38,035,264
906,952
38,942,216

(13,696,321)
(13,696,321)
23,979,343

(4,298,822)
(4,298,822)

(17,995,143)
(17,995,143)
20,947,073
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บาท
งบการเงินรวม

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

881,186
3,177,812
4,058,998

832,181
3,466,641
4,298,822

881,186
3,177,812
4,058,998

832,181
3,466,641
4,298,822

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที คิ ดค่าตัดจําหน่ าย
เต็ มมู ลค่ าแล้ว แต่ ย งั คงใช้งานอยู่มี ราคาทุ นรวมเป็ นจํานวน 3.42 ล้านบาท และ 1.96 ล้านบาท ตามลําดับ
(เฉพาะบริ ษทั จํานวน 3.42 ล้านบาท และ 1.96 ล้านบาท ตามลําดับ)
19. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี;สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี ยนแปลงของสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี และหนี; สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี
สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี;
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่าของอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ประมาณการหนี;สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี; สินสัญญาอนุพนั ธ์
รวม
หนี; สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สิ นค้าคงเหลือ (จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
อุปกรณ์ (จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของการ
รวมกิจการ)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนทียังไม่เกิดขึ;นจริ ง
ของเงินลงทุนชัวคราว
ความสัมพันธ์ลูกค้า (จากการปรับปรุ งมูลค่า
ยุติธรรมของการรวมกิ จการ)
ค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี; สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุ ทธิ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุ ทธิ

1,465,236
4,878,788
1,195

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

4,732,365
129,613
11,207,197

850,623
1,134,620
48,369
{ˆ,131
486
451,546
(46,236)
2,449,539

l,315,859
6,013,408
49,564
10,131
486
5,183,911
83,377
13,656,736

110,138

16,780

93,358

204,113

149,952

54,161

650,411

650,411

11,655,963
188,805
564,065
13,373,495
(2,166,298)

3,589,432
(42,546)
(804,228)
3,559,801
6,009,340

8,066,531
231,351
1,368,293
9,813,694
3,843,042
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่าของอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ประมาณการหนี; สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี; สินสัญญาอนุพนั ธ์
รวม
หนี; สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สิ นค้าคงเหลือ (จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
อุปกรณ์ (จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของการ
รวมกิจการ)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนทียังไม่เกิดขึ;นจริ ง
ของเงินลงทุนชัวคราว
ความสัมพันธ์ลูกค้า (จากการปรับปรุ งมูลค่า
ยุติธรรมของการรวมกิ จการ)
ค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี; สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุ ทธิ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุ ทธิ

1,465,236
4,878,788
1,195

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

4,732,365
129,613
11,207,197

•zˆ,026
1,134,620
48,369
{ˆ,131
486
435,509
(46,236)
2,432,905

l,315,262
6,013,408
49,564
10,131
486
5,167,874
83,377
13,640,102

110,138

16,780

93,358

204,113

149,952

54,161

650,411

650,411

11,655,963
188,805
564,065
13,373,495
(2,166,298)

3,589,432
(42,546)
(804,228)
3,559,801

8,066,531
231,351
1,368,293
9,813,694
3,826,408

5,992,706

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผือหนี; สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการหนี;สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี; สินสัญญาอนุพนั ธ์
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

1,115,423
3,227,460
1,195
2,866,936
95,029
7,306,043

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
349,813
1,651,328
1,468,209
34,584
3,503,934

397,220
397,220

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
1,465,236
4,878,788
1,195
4,732,365
129,613
11,207,197
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
หนี; สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สิ นค้าคงเหลือ (จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
อุปกรณ์ (จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของการ
รวมกิจการ)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนทียังไม่เกิดขึ;นจริ ง
ของเงินลงทุนชัวคราว
ความสัมพันธ์ลูกค้า (จากการปรับปรุ งมูลค่า
ยุติธรรมของการรวมกิ จการ)
ค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี; สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุ ทธิ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

160,355

50,217

110,138

466,447

262,334

204,113

257,061

(393,350)

650,411

14,636,181
206,135
1,324,826
17,051,005
(9,744,962)

2,980,218
17,330
760,761
3,677,510

11,655,963
188,805
564,065
13,373,495
(2,166,298)

7,181,444

20. เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย

397,220

บาท

งบการเงินรวม
2563
เจ้าหนี;การค้า
เจ้าหนี;การค้า บริ ษทั อืน
เจ้าหนี;หมุนเวียนอืน
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าโบนัสค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ค้างจ่าย
เจ้าหนี;สรรพากร
เงินมัดจํารับอืน
อืนๆ
รวม
รวมเจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;อืน

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(จัดประเภทใหม่
หมายเหตุ 36)

93,625,735

104,648,825

90,604,594

104,648,825

13,891,115
13,957,340
20,832,788
14,228,808
4,330,726
1,094,940
5,698,544
74,034,261
167,659,996

16,746,476
18,568,265
34,517,307
16,005,979
3,942,216
1,491,920
3,917,332
95,189,495
199,838,320

13,891,115
13,849,556
20,533,687
14,105,711
4,266,891
1,094,940
5,698,544
73,440,444
164,045,038

16,746,476
18,568,265
28,141,860
15,848,452
3,940,444
1,491,920
3,917,332
88,654,749
193,303,574
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21. หนี;สินตามสัญญาเช่า
มูล ค่าตามบัญ ชี ของหนี; สินตามสั ญญาเช่ าและการเคลื อนไหวสําหรับ ปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2563 แสดงได้ดงั นี;
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึ;น
เพิมขึ;นจากดอกเบี;ย
เงินจ่ายชําระ
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
หนี;สินตามสัญญาเช่า สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี

2,814,619
2,814,619
105,099,557
90,655
(738,630)
(2,295,468)
104,970,733
(8,918,127)
†|,052,606

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2,814,619
2,814,619
105,099,557
90,655
(738,630)
(2,295,468)
104,970,733
(8,918,127)
†|,052,606

ค่ าใช้จ่ายเกี ยวกับ สั ญ ญาเช่ าที รั บ รู ้ ใ นรายการต่ อไปนี; ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นสํ าหรั บ ปี
สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
678,541
678,541
ดอกเบี;ยจ่ายจากหนี;สินตามสัญญาเช่า
90,655
90,655
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าระยะสั;น
8,987,586
8,836,786
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าซึ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา
511,399
508,950
10,268,181
10,114,932
สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั;งหมดของ
สัญญาเช่าจํานวน 10,237,615 บาท (เฉพาะบริ ษทั จํานวนเงิน 10,084,366 บาท) และมีการเพิมขึ;นของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี;สินตามสัญญาเช่าทีไม่ใช่เงินสดจํานวนเงิน 105,099,557 บาท (เฉพาะ
บริ ษทั จํานวนเงิน 105,099,557 บาท)
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22. ประมาณการหนี;สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลียนแปลงของประมาณการหนี; สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานปี สิ; นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี;
บาท
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกมา
ต้นทุนบริ การและดอกเบี;ยในอดีต
การแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี;ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกไป

2563
25,513,846

2562
16,670,899

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
25,513,846
16,670,899

2,651,166

3,900,264
3,585,585

2,570,980

3,900,264
3,585,585

(400,000)
27,765,012

1,986,098
(629,000)
25,513,846

(400,0000)
27,684,826

1,986,098
(629,000)
25,513,846

ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี;
บาท

งบการเงินรวม
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบี;ยจากภาระผูกพัน
รวม

2563

2562
3,900,264

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,900,264

410,182
852,641
964,055
424,288
2,651,166
2,651,166

639,553
1,685,793
712,468
547,771
3,585,585
7,485,849

379,291
852,641
914,760
424,288
2,570,980
2,570,980

639,553
1,685,793
712,468
547,771
3,585,585
7,485,849

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี;
ร้อยละ
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึ;นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการมรณะ

2563
1.50 1.80
4.50
4.78 28.65
ตารางมรณะไทย
ปี 2560

2562
1.50 1.80
4.50
4.78 28.65
ตารางมรณะไทย
ปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.50 1.80
1.50 1.80
4.50
4.50
4.78 28.65
4.78 28.65
ตารางมรณะไทย ตารางมรณะไทย
ปี 2560
ปี 2560
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี ยนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี;

อัตราคิดลด
อัตราการขึ;นเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตรามรณะ

lz|€
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ
บาท
เพิมขึ;น
ลดลง
เพิมขึ;น
1
(1)
(2,507,936)
1
(1)
2,645,897
20
(20)
(3,346,202)
20
(20)
(316,605)

ลดลง
2,929,634
(2,292,562)
4,149,202
321,329

อัตราคิดลด
อัตราการขึ;นเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตรามรณะ

lz|l
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ
บาท
เพิมขึ;น
ลดลง
เพิมขึ;น
1
(1)
(2,441,549)
1
(1)
2,351,558
lˆ
(20)
(2,937,513)
lˆ
(20)
(284,311)

ลดลง
2,860,592
(2,043,907)
3,609,038
288,500

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ลงราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว เมื อวันที 5 เมษายน 2562 โดยกําหนด
อัตราค่าชดเชยเพิมเติ มกรณี นายจ้างเลิ กจ้าง สําหรั บลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ; นไปให้มีสิท ธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน จากปั จจุ บนั อัตราค่าชดเชยสู งสุ ดคื อ 300 วัน โดย
พระราชบัญญัติน; ี ให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป การ
เปลี ยนแปลงดังกล่ าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงาน บริ ษ ทั รับ รู ้ ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พ นักงานเพิมขึ; นประมาณ 3.90 ล้านบาท และทําให้กาํ ไรลดลงประมาณ 3.90 ล้านบาท ใน
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
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l€. โครงการสะสมหุ น้ สําหรับพนักงาน
เมื อวันที 22 พฤษภาคม 2558 สํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ให้
ความเห็นชอบโครงการสะสมหุ ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรื อ EJIP) โดยมี
รายละเอียด ดังนี;
ระยะเวลาโครงการ
พนักงานทีมีสิทธิเข้าร่ วมโครงการ
รู ปแบบโครงการ

กําหนดการซื; อหุ ้นเข้าโครงการ
เงือนไขการถือครองหลักทรัพย์

ตัวแทนดําเนิ นการ

ตั;งแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี
พนักงานประจําทีมีอายุงานตั;งแต่ 1 ปี ขึ;นไป หรื อ
ผูบ้ ริ หารระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ;นไป โดยเป็ นไปตามความสมัครใจ
เงินส่ วนทีพนักงานจ่ายเพือเข้าร่ วมโครงการ: อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
เงินส่ วนทีผูบ้ ริ หารจ่ายเพือเข้าร่ วมโครงการ: อัตราร้อยละ 5 25 ของเงินเดือน
เงิ นส่ วนที บริ ษทั จ่ายสมทบที เข้าร่ วมโครงการ: อัตราร้ อยละ 100 ของเงิ นที พนักงานหรื อผูบ้ ริ หาร
จ่ายเข้าโครงการ
ทุกเดือน
ปี ที 1 2 ไม่สามารถขายหุ ้นได้
ครบ 2 ปี สามารถขายหุ ้นได้ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ ้นทีสะสมได้
ครบ 3 ปี สามารถขายหุ ้นได้ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นทีสะสมได้
ครบ 4 ปี สามารถขายหุ ้นได้ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ ้นทีสะสมได้
ครบ 5 ปี สามารถขายหุ ้นได้ท; งั จํานวน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิ นสมทบโครงการเป็ นจํานวนเงิน 4.36
ล้า นบาท และ 4.22 ล้า นบาท ตามลํา ดับ (เฉพาะบริ ษ ัท จํา นวนเงิ น 4.36 ล้า นบาท และ 4.22 ล้า นบาท
ตามลําดับ)
24. ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขาย
หุ น้ สู งกว่ามูลค่าหุ ้นทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั จะต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี; ต; งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี;จะนําไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้
25. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บริ ษทั จะต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี ) จนกว่ า ทุ น สํ า รองนี; จะมี จ ํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บ ของทุ น
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
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26. การจัดสรรกําไรสะสม
ตามการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ประจําปี 2563 เมื อวันที 3 สิ งหาคม 2563 ผูถ้ ื อหุ ้นมี ม ติ
อนุ มตั ิการจัดสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นจํานวนเงิ น 2.16 ล้านบาท และ
พิจารณารับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลที ได้รับอนุ มตั ิ จากที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั;งที
3/2563 เมือวันที 16 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิการการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลใน
อัตราหุ ้ น ละ 0.18 บาท สําหรั บ หุ ้ น ที ออกจําหน่ ายและได้รับ ชําระแล้วจํานวน 584,500,000 หุ ้ น คิ ดเป็ น
จํานวนเงิน 105,209,568 บาท ซึ งมีการจ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที 15 พฤษภาคม 2563
ตามการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั;งที 1/2562 เมือวันที 25 เมษายน 2562 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิการ
จัดสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นจํานวนเงิน 6,717,937 บาท และอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท สําหรับหุ ้นทีออกจําหน่ายและได้รับชําระแล้วจํานวน 584,500,000
หุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 93,519,936 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลในวันที 17 พฤษภาคม 2562
27. กองทุนสํารองเลี;ยงชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั;งกองทุนสํารองเลี;ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี;ยง
ชี พ พ.ศ. 2530 ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุน
สํารองเลี; ยงชี พนี; บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด กองทุ นสํารอง
เลี;ยงชีพนี; ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี;ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต
สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
สํารองเลี;ยงชี พ และบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวน 4.23 ล้านบาท และ 3.82 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะ
บริ ษทั จํานวนเงิน 4.23 ล้านบาท และ 3.82 ล้านบาท ตามลําดับ)
28. ส่ วนงานดําเนิ นงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จ รู ปแบบหลักในการ
รายงานส่ วนงานธุ รกิ จ พิ จารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้ างการรายงานทางการเงิ น
ภายในของบริ ษทั เป็ นเกณฑ์
บริ ษทั เสนอส่ วนงานธุ รกิจทีสําคัญ ดังนี;
ส่ วนงาน 1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ
ส่ วนงาน 2 ผลิตภัณฑ์ระบบสุ ขาภิบาลและปรับอากาศ
ส่ วนงาน 3 ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
ส่ วนงาน 4 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอล
ส่ วนงาน 5 ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอทีโซลูชนส์
ั สาํ หรับงานอาคาร
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ส่ วนงานดําเนิ นงานจําแนกตามประเภทธุ รกิ จในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี;
พันบาท
งบการเงินรวม
2563

2562

ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4 ส่ วนงาน 5
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย

438,907

63,816

202,828

308,747

138,027

96,479

34,361

130,840

(680,397)

(398,254)

(58,695) (174,115) (196,846)

(827,910)

(33,294) (2,072) (118,879)

(88,807)

(31,976)

(120,783)

131,124

157,060

150,838

418,190

(313,761)

(43,868) (138,122) (184,646)

กําไรขั;นต้น

136,908

19,948

64,706

2,435

363

รายได้อืน

353,049

81,097

22,402

262,005

รวม

547,642

40,317

(83,513)

ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4

1,014,298

95,275

ต้นทุนการให้บริ การ

รวม

87,890

345,299 1,236,043

17,101

27,091

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(10‡,328)

(117,556)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(137,288)

(140,780)

กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงาน

125,534

186,945

ต้นทุนทางการเงิน

(91)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(24,568)

(37,326)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

100,875

149,619

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน

(400)

(1,642)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

100,475

147,977

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั;นต้น
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

2563
ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4
438,907
63,816 202,828 285,467
95,275
38,665
(313,761) (43,868) (138,122) (163,693)
(83,513)
(31,784)
136,908
19,948
64,706 128,655

รวม
991,018
133,940
(659,444)
(115,297)
350,217
16,931
(106,084)
(136,214)
124,850
(91)
(24,580)
100,179
100,179

25|l
ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4
547,642
81,097 262,005 348,002
96,479
34,361
(398,254) (58,695) (174,115) (199,053)
(88,807)
(31,976)
157,060 22,402
87,890 151,334

รวม
1,238,746
130,840
(830,117)
(120,783)
418,686
27,089
(117,457)
(140,401)
187,917
(37,326)
150,591
(1,589)
149,002
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ส่ วนงานดําเนิ น งานจําแนกตามประเภทธุ รกิ จในงบแสดงฐานะการเงิ นยอดคงเหลื อ ณ วันที 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี;
พันบาท
งบการเงินรวม
ส่ วนงาน 1
สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน
ลูกหนี; การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ทีใช้ร่วมกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อืนๆ
สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน

119,907
127,853

2563
ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4 ส่ วนงาน 5
16,737
6,282

35,533
58,918
200,066
29,318

2562
ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4

รวม

46,115
64,799
134,606
11,015

218,292
257,852
334,672
40,333

144,452
144,012

21,196
9,518

61,169
73,452
200,066
42,092

61,850
78,058
134,606
16,188

154,591
129,528
104,968
18,016
399,206
247,760

23,019

323,835

256,535

288,667
305,040
334,672
58,280
229,967
30,667
20,947
328,057

1,657,458

หนี;สินรวมของส่ วนงาน

รวม

288,464

30,714

376,779

290,702

339,829

1,596,297
274,635

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ส่ วนงาน 1
สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน
ลูกหนี; การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สิ นทรัพย์ทีใช้ร่วมกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อืนๆ
สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน
หนี;สินรวมของส่ วนงาน

119,907
127,853

2562

ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3 ส่ วนงาน 4
16,737
6,282

35,533
58,918
200,066
29,318

45,741
61,103
134,606
11,015

รวม
217,918
254,156
334,672
40,333

ส่ วนงาน 1 ส่ วนงาน 2 ส่ วนงาน 3
144,452
144,012

21,196
9,518

61,169
73,452
200,066
42,092

ส่ วนงาน 4
64,857
75,800
134,606
16,188

154,591
129,411
104,968
18,016
399,723
247,760

23,019

323,835

252,465

1,653,788
336,129

รวม
291,674
302,782
334,672
58,280
229,967
30,667
20,947
321,799

288,464

30,714

376,779

291,451

1,590,788
268,100

ในระหว่างปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากการขาย
และบริ การกับลูกค้าบุคคลภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํ นวนเงินตั;งแต่ร้อยละ 10 ขึ;นไป ของรายได้รวม
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29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการ
ค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี;
บาท
งบการเงินรวม
ซื; อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อืนๆ
รวม

2563
634,274,550

2562
832,948,759

47,187,888
186,127,043
10,429,235
34,998,103
130,875,133
1,043,891,952

1,656,821
200,061,724
14,156,410
31,622,613
126,582,495
1,207,028,822

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
611,319,681
832,899,082
48,627,117
182,988,355
10,227,436
34,985,483
128,891,619
1,017,039,691

1,656,821
199,950,186
14,138,804
31,622,613
128,491,533
1,208,759,039

30. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
30.1 ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีทีแสดงอยุใ่ นกําไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปั จจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คลสําหรับปี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
ทีรับรู ้เมือเริ มแรกและทีกลับรายการ
รวม
ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน :
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกียวข้องกับ
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2563

2562

30,577,605

44,507,315

30,572,330

44,507,315

(6,009,340)
24,568,265

(7,181,444)
37,325,871

(5,992,706)
24,579,624

(7,181,444)
37,325,871

(397,219)
(397,219)

(397,219)
(397,219)
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30.2 การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทีใช้
สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี;
บาท
งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีสาํ หรับปี
อัตราภาษีทีใช้ (%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีทีใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิมขึ;น
อืนๆ
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

2563
125,443,868
20%
25,088,774

2562
186,945,274
20%
37,389,055

184,927
(498,287)
(207,149)
(520,509)
24,568,265

185,860
(443,463)
194,419
(63,184)
37,325,871

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
124,758,865
187,917,370
20%
20%
24,951,773
37,583,474

122,762
(494,911)

185,860
(443,463)

(372,149)
24,579,624

(257,603)
37,325,871

30.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทีแท้จริ งถัวเฉลียและอัตราภาษีทีใช้
สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี;
งบการเงินรวม
2563

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทีใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทีแท้จริ งถัวเฉลีย

จํานวนภาษี
(บาท)
125,443,868
25,088,774
(520,509)
24,568,265

2562
อัตราภาษี
(%)
20.00
(0.41)
19.59

จํานวนภาษี
(บาท)
186,945,274
37,389,055
(63,184)
37,325,871

อัตราภาษี
(%)
20.00
(0.03)
19.97

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทีใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีทีแท้จริ งถัวเฉลีย

จํานวนภาษี
(บาท)
124,758,865
24,951,773
(372,149)
24,579,624

2562
อัตราภาษี
(%)
20.00
(0.30)
19.70

จํานวนภาษี
(บาท)
187,917,370
37,583,474
(257,603)
37,325,871

อัตราภาษี
(%)
20.00
(0.14)
19.86
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31. กําไรต่อหุ น้ ขั;นพื;นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั;นพื;นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ;าหนัก
ทีออกและชําระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินรวม
2563
กําไรสําหรับปี ทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ;าหนัก
กําไรต่อหุ น้ ขั;นพื;นฐานของบริ ษทั ใหม่

(บาท)
(หุ น้ )
(บาทต่อหุ น้ )

100,969,338
584,500,000
0.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

149,619,403
584,500,000
0.26

100,179,241
584,500,000
0.17

{zˆ,591,499
584,500,000
0.26

32. ภาระผูกพันและหนี;สินทีอาจเกิดขึ;น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี;สินทีอาจเกิดขึ;น ดังนี;
32.1 ณ วันที 3{ ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ;าประกันทีออกโดยธนาคารเพือใช้
ในการคํ;าประกันสิ นค้าและผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตั;งระบบดังนี;
งบการเงินรวม

lz|€
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

21.04
0.27

lz|l
26.98
0.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
lz|€
lz|l
21.04
26.98
0.27
0.27

32.2 วงเงินสิ นเชือจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี;

ประเภทสิ นเชื อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท
หนังสื อคํ;าประกัน
สัญญาซื; อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตัว• สัญญาใช้เงิน
รวม
สัญญาซื; อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงิน (ล้านบาท)
อ้างอิงอัตราดอกเบี;ย (ร้อยละต่อปี )
2563
2562
2563
2562
10.00
11.00 MOR, MOR 0.50
MOR
150.00
160.00
MLR 1, MMR
MLR 1, MMR
74.00
54.00
1.25 2%
1.25 2%
560.00
562.39
5.00
MLR
794.00
792.39
7.00

7.00

32.3 ค่าเช่าและค่าบริ การขั;นตําทีต้องจ่ายมีดงั นี;
ล้านบาท
ระยะเวลาการชําระ
ครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
2563
2562
0.84
10.10
1.38
11.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
0.81
9.86
1.37
11.71
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ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้สําหรับสัญญาเช่าตามทีแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15
ค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจาํ นวนเงิน 10.43 ล้าน
บาท และ 14.14 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษ ัท จํานวน 10.23 ล้านบาท และ 14.14 ล้านบาท
ตามลําดับ)
32.4 การคํ;าประกัน
เมื อวัน ที 7 มกราคม 2563 บริ ษั ท ได้ ค; ํา ประกั น ค่ า สิ นค้ า ให้ ก ั บ Harn Vietnam Co., Ltd.
“บริ ษทั ย่อย” ทีประเทศเวียดนาม ตามสัญญาซื;อขายสิ นค้าเต็มวงเงินจํานวน 472,586 ปอนด์สเตอร์ ลิง
33. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี;สินซึ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมี
สภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื;อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธี
ราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี;สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที
สามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี; สินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั;นให้มากทีสุ ด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรื อง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี;
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื; อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี; สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที มี สภาพ
คล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนที สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี; สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที ไม่สามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมูลเกี ยวกับกระแสเงิ นสดในอนาคตทีบริ ษทั
ประมาณขึ;น
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์และหนี; สินทางการเงิ นที วัด
ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งแยกตามลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรมได้ ดังนี;
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ นทรัพย์ (หนี;สิน) ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สิ นทรัพย์ (หนี;สิน) ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในพันธบัตร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

6,957,944
(361,039)
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
59,620,756
64,857,167
135,819

รวม
6,957,944
(361,039)

รวม
59,620,756
64,857,167
135,819

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลทีใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์คาํ นวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมิ นมู ลค่า ซึ งข้อมู ลที นํามาใช้ในการประเมิ นมู ลค่ าส่ วนใหญ่ เป็ น
ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ในตลาดทีเกียวข้อง เช่น อัตราแลกเปลียนทันที อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าของ
เงินตราต่างประเทศ และอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี;ย เป็ นต้น
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรม
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สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี;สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่ อไปนี; แสดงการวิเคราะห์ สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี; สินทางการเงิ นที วัดมู ลค่ าด้วย
มูลค่ายุติธรรมตามลําดับชั;นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี; สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์(หนี; สิน)ทางการเงิน
สัญญาซื; อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

บาท
มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
lz|€
2562
(361,039)

135,819

ลําดับขั;น
มูลค่ายุติธรรม

เทคนิ คการประเมินมูลค่า
และข้อมูลทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ลําดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณ
จากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่ วงหน้ า (จากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที สามารถสังเกตได้
ณ วัน สิ; นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลี ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ ง
คิ ดลดด้วยอัตราที สะท้อนถึ งความเสี ยง
ด้านสิ นเชื อของคู่สญ
ั ญาต่างๆ

สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี; สิ น ทางการเงิ น ข้า งต้น แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ งของสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนอืนและหนี;สินหมุนเวียนอืน ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการที บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี; สินทางการเงิ นที
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มีดงั นี;
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี; การค้าและลูกหนี; อืน ลูกหนี; ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส่ วนที ถึ งกําหนดชําระภายในหนึ งปี มี ราคาตามบัญ ชี ใกล้เคี ยงกับ มูล ค่ายุติธรรม เนื องจากเครื องมื อ
ทางการเงินเหล่านี;จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั;น
เงินลงทุนทัวไป มีมูลค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีรายงานอย่างมีสาระสําคัญ
เจ้าหนี; การค้าและเจ้าหนี; อืน ประมาณการหนี; สินระยะสั;นและหนี; สินหมุนเวียนอื น มี ราคาตาม
บัญชี ณ วันทีรายงานของหนี; สินทางการเงิ นใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื องจากเครื องมือทางการเงิ น
เหล่านี;จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั;น
34. เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้ านการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติจากการเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบี;ย
และอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดตามสั ญญาของคู่สั ญญา
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการถือหรื อใช้เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ เพือการเก็งกําไรหรื อ
การค้า
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การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสําคัญของธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
ระบบในการควบคุ มให้มีความสมดุลของระดับความเสี ยงทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิ ด
จากความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุ มกระบวนการการจัดการความ
เสี ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื องเพือให้มนใจว่
ั ามีความสมดุลระหว่างความเสี ยงและการควบคุม
ความเสี ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั
อรักษานักลงทุน
เจ้าหนี;และความเชือมันของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับ
ดู แลผลตอบแทนจากการลงทุ น ซึ งบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรม
ดําเนินงานต่อส่ วน ของผูถ้ ือหุ น้ อีกทั;งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ
ความเสี ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึ งเกิ ดจากการซื; อสิ นค้าที
เป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื; อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดังกล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึ งปี เพือป้ องกันความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนี; สินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื; อ
ขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า ณ วันที รายงานเป็ นรายการที เกี ยวข้องกับรายการซื; อสิ นค้าที เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี;สินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี;
เงินตราต่างประเทศ
งบการเงินรวม
2563

ไม่ได้ป้องกันความเสี ยง
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ ลิง
ดอลลาร์ สิงคโปร์

178,477
234,891
1,250

2562
{{†,663
35,902

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

178,477
234,891
1,250

{{†,663
35,902

สั ญญาอนุพนั ธ์
สัญญาอนุ พนั ธ์ เป็ นสัญญาซื; อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีมีไว้เพือจุดประสงค์ในการป้ องกันความ
เสี ยง ไม่ใช่เพือการลงทุนเพือหวังผลกําไร อย่างไรก็ตาม สัญญาอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวไม่เข้าเงือนไขการป้ องกัน
ความเสี ยง สั ญ ญาอนุ พ นั ธ์ จึง ถู ก จัดประเภทเป็ น “เพื อค้า” ในการบัน ทึ ก บัญ ชี และวัด มู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ า
ยุติ ธ รรมผ่านกําไรหรื อ ขาดทุ น และสั ญ ญาอนุ พ ัน ธ์ น; ัน จะแสดงรายการไว้เป็ นสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี; สิ น
หมุนเวียน เนืองจากจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาบัญชี
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ เป็ น
จํานวนเงิน 0.36 ล้านบาท
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน
จํานวนรวมของกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี;
บาท

กําไร (ขาดทุน) ทียังไม่เกิดขึ;นจริ งจากอัตราแลกเปลียน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิทีแสดงรวมไว้ใน
รายได้
รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
ทีรับรู้ในกําไรก่อนภาษีระหว่างปี

งบการเงินรวม
2563
2562
333,095
(210,302)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
41,531
(210,302)

1,604,608

4,843,700

1,296,854

4,843,700

1,937,703

4,663,398

1,338,385

4,633,398

ความเสี ยงทางด้ านสิ นเชื อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ คื อความเสี ยงที ลู ก ค้าหรื อคู่ สั ญญาไม่ ส ามารถชําระหนี; แก่ บ ริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยตามเงือนไขทีตกลงไว้เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อเพือควบคุ มความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อดังกล่ าวโดย
สมําเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชื อในระดับหนึ งๆ ณ วันทีใน
รายงานไม่พบว่ามีความเสี ยงจากสิ นเชื อทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคา
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื องจากบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายทีมีสาระสําคัญจากการเก็บ
หนี;ไม่ได้
ความเสี ยงจากสภาพคล่ อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และเพือทําให้ผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าสิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส7 ิ นทางการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม 2563 (วันที ถื อปฏิ บตั ิ ครั;งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ป ระเมิ น
โมเดลธุ รกิ จที ใช้จดั การสิ นทรั พ ย์และหนี; สิ น ทางการเงิ น และจัดประเภทรายการสิ นทรั พ ย์และหนี; สิ น
ทางการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
บาท
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
รวม
ผ่านกําไรขาดทุน ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
306,074,340 306,074,340
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
250,956,608 250,956,608
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
12,797,613 12,797,613
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
6,957,944
6,957,944
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;ไม่หมุนเวียนอืน
11,251,986 11,251,986
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
25,186,460 25,186,460
6,957,944 606,297,007 613,254,951
บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุนตัดจําหน่าย
รวม
หนี;สินทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;หมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนี;สินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนี;สินตามสัญญาเช่า
หนี;สินไม่หมุนเวียนอืน

167,659,996

167,659,996

8,198,127
96,052,606
24,937,360
297,568,089

8,918,127
96,052,606
24,937,360
297,568,089
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจําหน่าย
ผ่านกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

299,318,282
250,372,389
12,054,033
6,957,944
6,957,944

11,251,986
25,186,460
598,183,150

รวม
299,318,282
250,372,389
12,054,033
6,957,944
11,251,986
25,186,460
605,141,094

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุนตัดจําหน่าย
รวม
หนี;สินทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;หมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนี;สินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนี;สินตามสัญญาเช่า
หนี;สินไม่หมุนเวียนอืน

164,045,038

164,045,038

8,918,127
96,052,606
24,937,360
293,953,131

8,918,127
96,052,606
24,937,360
293,953,131

35. การเปลียนแปลงในหนี;สินทีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลียนแปลงในหนี;สินทีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี สิ; นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี;

หนี;สินตามสัญญาเช่า
รวม

ยอดคงเหลือ ณ
วันที 1 มกราคม 2563
(หมายเหตุ 4, 21)
2,814,619
2,814,619

พันบาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
เพิม (ลด)*
เพิมขึ;น
(738,630)
(738,630)

102,894,744
102,894,744

ยอดคงเหลือ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2563
104,970,733
104,970,733
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หนี;สินตามสัญญาเช่า
รวม

ยอดคงเหลือ ณ
วันที 1 มกราคม 2563
(หมายเหตุ 4, 21)
2,814,619
2,814,619

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
เพิม (ลด)*
เพิมขึ;น
(738,630)
(738,630)

ยอดคงเหลือ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2563

102,894,744
102,894,744

104,970,733
104,970,733

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุ ทธิ รวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด
36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ได้มี การจัดประเภทใหม่
เพือให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงวดปั จจุบนั ซึ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ การจัดประเภทรายการใหม่ มีดงั ต่อไปนี;
พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;หมุนเวียนอืน

ทีเคยแสดงไว้เดิม

เพิมขึ;น (ลดลง)

316,114

6,838

6,838

(6,838)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภทใหม่ ทีเคยแสดงไว้เดิม เพิมขึ;น (ลดลง)
322,952

319,085

6,838

6,838

(6,838)

จัดประเภทใหม่
325,923

ส่วนของลูกหนี;ตามสัญญาเช่าที
กําหนดชําระภายในหนึงปี
ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;ไม่หมุนเวียนอืน
ลูกหนี;ตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;หมุนเวียนอืน
หนี;สินหมุนเวียนอืน

7,991
7,991

(7,991)

194,404

5,434

6,547

(5,434)

7,991

7,991

7,991

7,991

(7,991)

199,838

187,871

5,432

193,303

1,113

6,545

(5,432)

1,113

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจ่ายเงินปั นผล
ตามมติทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั;งที 1/2564 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ
มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ารจ่ ายเงิ น ปั นผลในอัตราหุ ้น ละ 0.13 บาท สําหรั บ หุ ้ นที ออกจําหน่ ายและได้รับ ชําระแล้ว
จํานวน 584,500,000 หุ ้น คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น 75,985,000 บาท โดยจะนําเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ครั;งต่อไป เพือพิจารณาอนุมตั ิเงินปั นผลดังกล่าว

84

38. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื;อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื;อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ปั จจุบนั ได้ขยายวงกว้าง
ขึ;นอย่างต่อเนื อง ส่ งผลทําให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จและมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรม
โดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย การรับรู ้และการ
วัดมู ล ค่าของสิ น ทรั พ ย์และหนี; สิ นในงบการเงิ น อย่างไรก็ ตาม ฝ่ ายบริ หารจะติ ดตามความคื บ หน้าของ
สถานการณ์ ดงั กล่าว และทําการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการ
หนี;สินและหนี;สินทีอาจเกิดขึ;นอย่างต่อเนือง
39. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี;ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564

