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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและ
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและ 
ผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ีขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมสาํหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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หนีสิ้นแผนปรับโครงสร้างหนีใ้นบริษัทย่อย 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 บริษัทย่อยครบกําหนดตามสัญญาแผนฟ้ืนฟูแล้วตั้ งแต่เดือนสิงหาคม 2563  
อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดท้าํการจ่ายชาํระหน้ีทั้งจาํนวนในเดือนดงักล่าว และยงัอยูใ่นระหวา่งการขอเจรจาชาํระหน้ีกบั
สถาบนัการเงิน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวมีผลกระทบอยา่งมากต่อเกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินในบริษทัยอ่ย ท่ีฝ่ายบริหาร
ประเมินแลว้วา่การท่ีบริษทัยอ่ยยงัใชเ้กณฑใ์นการดาํเนินงานต่อเน่ืองมีความเหมาะสม 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- ขา้พเจา้อ่านรายงานการประชุม และสอบถามฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย เพ่ือติดตามความคืบหนา้ของการเจรจา
กบัสถาบนัการเงิน 

- ขา้พเจา้ไดส้อบถามแผนท่ีฝ่ายบริหารไดเ้สนอแก่ทางสถาบนัการเงิน และการประเมินของฝ่ายบริหารถึงความ
เป็นไปไดแ้ละความสาํเร็จของแผนปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ และ 

- ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบกบัขอ้มูลท่ีผูป้ระเมินอิสระไดจ้ัดทาํข้ึนเพ่ือเสนอขอเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่กบั
สถาบนัการเงิน และ 

- ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความคืบหน้าของแผนปรับ
โครงสร้างหน้ีใหม่แลว้ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในบริษัทย่อย 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 กลุ่มบริษทัอาจมีความเส่ียงการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เหตุจากผลการดาํเนินงานท่ี
ขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัยอ่ย การทดสอบการดอ้ยค่าน้ีมีนยัสําคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีมูลค่าท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- สอบทานรายงานตามท่ีปรากฎในเล่มประเมิน และสุ่มรายการเพ่ือเขา้สังเกตการณ์สินทรัพยน์ั้น  
- ประเมินสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินและวิธีการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถ

ทางวชิาชีพของผูเ้ช่ียวชาญ 

- สอบทานประมาณการมูลค่าการใช ้โดยใชดุ้ลยพินิจในการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการ
รายไดใ้นอนาคต ตลอดจนรวมถึงขอ้มูลทางดา้นค่าใชจ่้าย 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีล่งทุนในบริษัทย่อย 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9.2 บริษทัอาจมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์มีกบับริษทัย่อย อาทิ เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย ลูกหน้ีค่าขายเคร่ืองจกัร รวมถึงลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ กบั บริษทั ที.ที. เซรามิค 
จาํกดั (มหาชน) เหตุจากผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัยอ่ย และการครบกาํหนดของแผนปรับโครงสร้าง
หน้ีท่ีบริษทัยอ่ยยงัไม่ชาํระคืนทั้งจาํนวน เพราะอยูใ่นระหว่างการขอเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่กบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงใน
ส่วนน้ีทาํให้มีผลกระทบต่อผลขาดทุนของบริษทัย่อยท่ีสําคญั เน่ืองจากบริษทัย่อยตอ้งประมาณการหน้ีสินของการบนัทึก
ดอกเบ้ียผิดนดัเดือนละประมาณ 10 – 12 ลา้นบาท เหตุผลท่ีดอกเบ้ียผิดนดัมีผลกระทบนั้นเป็นเพราะบริษทับนัทึกมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนเทียบกบัสินทรัพยท่ี์ลงทุนในบริษทัยอ่ย ดว้ยวิธีมูลค่าตามบญัชีหลงัจากการปรับปรุง (Adjust Net Book Value)  
ประกอบกบัความเก่ียวเน่ืองจากความเส่ียงในเร่ืองของการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย หากบริษทัยอ่ยมีการบนัทึกผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์จะส่งผลกระทบต่อดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติมอีกดว้ย 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- เปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัเงินลงทุน ณ วนัส้ินรอบบญัชี ตามวิธีมูลค่าตามบญัชีหลงัจากการปรับปรุง 

(Adjusted Net Book Value) หรือวธีิมูลค่าปัจจุบนัคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต แลว้แต่อยา่งใดจะสูงกวา่ 

- สอบทานสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินและวิธีการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถ

ทางวชิาชีพของผูเ้ช่ียวชาญ และ 

- ทดสอบการคาํนวณเพ่ือพิจารณามูลค่าการบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ลงทุนในบริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

ความเส่ียง 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 กลุ่มบริษทัยงัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีบางส่วนท่ียงัไม่ไดบ้ันทึกบัญชี 
เน่ืองจากการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีน้ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของโอกาสในการนาํไปใชจ้ริงท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร ความคาดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่าง
ชัว่คราวทางภาษีและความเพียงพอของกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับการรับรู้ดงักล่าว 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- พิจารณาการประเมินของผูบ้ริหารถึงความเพียงพอของกาํไรทางภาษีในอนาคตรองรับท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชี โดยไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตและกระบวนการจดัทาํประมาณการของผูบ้ริหาร 

 

***/4 



- 4 - 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี (ต่อ) 
- ทดสอบความน่าเช่ือถือของการคาํนวณและเปรียบเทียบกบังบประมาณล่าสุดท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั และ 

- สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกับสมมติฐานสําคัญเร่ืองการประมาณการอัตราการเจริญเติบโตระยะยาวโดย
เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานในอดีตภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโนม้ของอุตสาหกรรม  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.1 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการ
บญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอย่างมี
เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระสาํคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกํากับดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
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ในการจดัทาํงบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ 
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน 
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
ขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
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 ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า 
อยา่งไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ได้วางแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดใน 
การตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียาก
ท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
 
 
 
(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 



ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวยีน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 90,115,156               49,804,251               65,438,515               20,558,873                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 , 30.1.1 , 30.1.3 686,914,382             531,544,409             612,190,638             466,259,803              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 30.1.2 -                            -                            45,043,010               60,043,010                

สินคา้คงเหลือ 7 645,571,265             725,201,091             438,139,016             491,773,732              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 8 24,425,534               22,253,405               -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,208,779                 9,250,845                 154,296                    4,936,911                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,451,235,116          1,338,054,001          1,160,965,475          1,043,572,329           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.1 -                            -                            -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 -                            -                            168,795,167             247,124,388              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 30.1.4 -                            -                            -                            49,102,081                

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 10 39,857,163               40,713,257               824,277                    824,277                     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,492,229,297          1,593,252,596          661,136,198             716,469,286              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 20,039,190               -                            14,970,919               -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 20,166,025               27,228,946               16,444,580               22,064,686                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 2,985,750                 2,985,750                 24,753,476               23,862,401                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 19,364,627               15,135,635               10,455,200               8,632,450                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน
- เคร่ืองจกัรที่ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 15.1 30,803,667               37,640,238               -                            -                            

- สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 15.2 -                            -                            -                            -                            

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 15.3 23,941,248               22,050,466               5,283,600                 5,628,200                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,649,386,967          1,739,006,888          902,663,417             1,073,707,769           

รวมสินทรัพย์ 3,100,622,083          3,077,060,889          2,063,628,892          2,117,280,098           

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 64,529,474               94,007,369               63,801,832               94,007,369                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 17 438,791,839             271,578,360             256,161,133             196,691,552              

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
- หน้ีสินภายใตแ้ผนปรับโครงสร้างหน้ี 19 722,339,101             723,531,142             -                            -                            

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 20 37,336,427               60,537,749               37,275,000               59,820,000                

- เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.1.6 11,890,000               14,090,000               -                            -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 855,711                    1,354,755                 -                            -                            

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 6,551,844                 4,502,484                 5,249,244                 3,609,184                  

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 19 61,068,383               4,918,395                 -                            -                            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 13,216,192               3,076,004                 7,610,866                 1,926,793                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 598,879                    2,499,186                 -                            -                            

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,357,177,850          1,180,095,444          370,098,075             356,054,898              

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว

- หน้ีสินภายใตแ้ผนปรับโครงสร้างหน้ี 19 -                            -                            -                            -                            

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 20 216,610,000             208,856,427             216,610,000             208,795,000              

- เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.1.6 3,500,000                 2,000,000                 -                            -                            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 65,169,347               79,127,538               -                            -                            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 92,818,753               106,344,448             77,120,698               89,907,939                

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22 17,140,575               1,425,851                 17,484,724               -                            

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,932,674               10,217,282               -                            -                            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 406,171,349             407,971,546             311,215,422             298,702,939              

รวมหน้ีสิน 1,763,349,199          1,588,066,990          681,313,497             654,757,837              

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 836,504,795 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 836,504,795             836,504,795             836,504,795             836,504,795              

ทุนที่ออกและเรียกชาํระแลว้
หุน้สามญั 836,504,741 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 836,504,741             836,504,741             836,504,741             836,504,741              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 15,500,685               15,500,685               15,500,685               15,500,685                

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 83,650,474               83,650,474               83,650,474               83,650,474                
ที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 144,729,449             242,953,857             281,514,823             363,544,439              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 176,717,306             177,897,840             165,144,672             163,321,922              
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,257,102,655          1,356,507,597          1,382,315,395          1,462,522,261           

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 80,170,229               132,486,302             -                            -                            
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,337,272,884          1,488,993,899          1,382,315,395          1,462,522,261           

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,100,622,083          3,077,060,889          2,063,628,892          2,117,280,098           

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน ( ต่อ )
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 30.2 2,322,348,840       2,413,888,164       1,828,256,947       1,950,653,165       
ตน้ทุนขาย 30.2 (1,774,527,738)      (1,871,006,254)      (1,421,134,934)      (1,547,631,327)      
กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 547,821,102          542,881,910          407,122,013          403,021,838          
รายไดอ่ื้น 30.2 18,235,162            54,244,683            22,719,947            28,243,127            
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (297,151,594)         (341,738,527)         (229,090,106)         (274,538,558)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30.2 (290,073,891)         (286,478,664)         (232,057,775)         (180,263,293)         
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 30.2 (31,578,640)           (29,523,640)           (31,578,640)           (29,523,640)           
รวมรายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย (600,568,963)         (603,496,148)         (470,006,574)         (456,082,364)         
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (52,747,861)           (60,614,238)           (62,884,561)           (53,060,526)           
ตน้ทุนทางการเงิน 30.2 (83,146,427)           (37,064,643)           (20,036,130)           (21,563,956)           
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (135,894,288)         (97,678,881)           (82,920,691)           (74,624,482)           
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 27 12,924,023            4,163,448               891,075                  15,477,209            
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (122,970,265)         (93,515,433)           (82,029,616)           (59,147,273)           
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,826,350               (158,130)                1,822,750               (163,050)                

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 21 -                          (3,554,541)             -                          -                          

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -                          2,089,824               -                          -                          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (121,143,915)         (95,138,280)           (80,206,866)           (59,310,323)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (98,224,408)           (68,679,098)           (82,029,616)           (59,147,273)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (24,745,857)           (24,836,335)           -                          -                          

(122,970,265)         (93,515,433)           (82,029,616)           (59,147,273)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (96,400,306)           (69,805,558)           (80,206,866)           (59,310,323)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (24,743,609)           (25,332,722)           -                          -                          

(121,143,915)         (95,138,280)           (80,206,866)           (59,310,323)           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

     กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น) 29 (0.12)                      (0.08)                      (0.10)                      (0.07)                      
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุ้น) 836,504,741          836,504,741          836,504,741          836,504,741          

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

จดัสรรแลว้ - สาํรอง
ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณ

การของนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาทรัพยส์ิน

ส่วนเกินจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยตุิธรรมของเงินลงทุน

รวมองคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้
ของบริษทัใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 836,504,741                 15,500,685                   83,650,474                   313,999,568                 -                                178,748,381                 5,084,547                     (7,165,291)                    176,667,637                 1,426,323,105              159,386,174                 1,585,709,279          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                (71,045,711)                  -                                1,391,404                     -                                (161,201)                       1,230,203                     (69,815,508)                  (25,322,772)                  (95,138,280)              

เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 23 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (1,577,100)                    (1,577,100)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 836,504,741                 15,500,685                   83,650,474                   242,953,857                 -                                180,139,785                 5,084,547                     (7,326,492)                    177,897,840                 1,356,507,597              132,486,302                 1,488,993,899          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                (98,224,408)                  -                                -                                -                                1,824,102                     1,824,102                     (96,400,306)                  (24,743,609)                  (121,143,915)            

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียโดยอาํนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                                -                                -                                -                                -                                -                                (3,004,636)                    -                                (3,004,636)                    (3,004,636)                    (25,995,364)                  (29,000,000)              

เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 23 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (1,577,100)                    (1,577,100)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 836,504,741                 15,500,685                   83,650,474                   144,729,449                 -                                180,139,785                 2,079,911                     (5,502,390)                    176,717,306                 1,257,102,655              80,170,229                   1,337,272,884          

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อาํนาจควบคุม รวม

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ในบริษทัใหญ่

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุน้ที่ออกและ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  422,691,712                -                               (6,848,402)                   170,333,374                163,484,972                1,521,832,584             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               (59,147,273)                 -                               (163,050)                      -                               (163,050)                      (59,310,323)                 

836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  363,544,439                -                               (7,011,452)                   170,333,374                163,321,922                1,462,522,261             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               (82,029,616)                 -                               1,822,750                    -                               1,822,750                    (80,206,866)                 

836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  281,514,823                -                               (5,188,702)                   170,333,374                165,144,672                1,382,315,395             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

จดัสรรแลว้ - สาํรอง
ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณ

การของนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยตุิธรรมของเงินลงทุน

ส่วนเกินจากการตีราคา
 ทรัพยส์ิน

รวมองคป์ระกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี (135,894,288)     (97,678,881)       (82,920,691)       (74,624,482)       
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 26,996,439         37,064,643         20,036,130         21,563,956         
การปรับปรุงลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (157,728,187)     50,433,394         (99,075,076)       63,754,386         
การปรับปรุงสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 80,135,298         47,061,974         53,634,715         36,404,610         
การปรับปรุงสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (23,957,934)       (6,846,981)         5,127,216           (47,296)              
การปรับปรุงเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 166,435,936       (94,566,950)       59,216,073         (83,189,121)       
การปรับปรุงหน้ีสินอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,164,596)         1,915,785           -                     -                     
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจาํหน่าย 10 , 11, 12 , 13, 15.1 209,594,976       213,150,643       86,347,294         91,557,409         
การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 9.2 -                     9,573,630           107,329,221       63,346,477         
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน (กลบัรายการ) 68,284,444         37,492,197         8,324,758           30,245,916         
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 246,520             (2,446)                290,929             (82,506)              
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 8 (3,600)                (4,920)                -                     -                     
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 6 3,206,490           (910,083)            3,049,753           147,075             
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 7 (505,472)            (7,965,093)         -                     (7,284,237)         
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

- (กาํไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 566,193             134,491             566,193             137,947             
- (กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 349,583             -                     (492)                   -                     

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการลงทุนหรือการกูยื้ม (588,043)            (907,478)            (7,856,582)         (8,150,996)         
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ป) การดาํเนินงาน 229,973,759       187,943,925       154,069,441       133,779,138       

เงินปันผลรับ -                     -                     -                     -                     
ดอกเบ้ียจ่าย (7,038,721)         -                     -                     -                     
ดอกเบ้ียรับ 588,043             907,478             7,333,682           8,782,896           
ภาษีเงินไดร้ับคืน (จ่ายออก) (1,915,019)         10,367,310         (840,852)            (1,577,467)         
 เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมดาํเนินงาน - ประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 21 (23,610,791)       (10,550,045)       (19,471,939)       (9,069,185)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดาํเนินงาน 197,997,271       188,668,668       141,090,332       131,915,382       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเพ่ิมสดัส่วนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (29,000,000)       -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 8 (2,164,929)           (1,706,472)         -                     -                     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,280,895           6,031,142           1,280,895           6,027,684           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (69,536,426)       (32,411,087)       (3,083,683)         (14,650,483)       
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 134,508             -                     135,000             -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 (1,215,000)         (1,108,000)         (1,080,000)         (1,108,000)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,890,782)         -                     -                     -                     
รับเงินปันผล 9.2 -                     -                     522,900             522,900             
เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพยท์างการเงิน (2,406,242)         -                     -                     1,232,011           
เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ยื้มแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  30.1.2 -                     -                       (5,000,000)         (5,000,000)         
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ยื้มแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  30.1.2 -                     -                     20,000,000         2,000,000           
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน (75,797,976)       (29,194,417)       (16,224,888)       (10,975,888)       

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
เงินสดรับจากเงินกูยื้ม -                     312,162,949       -                     312,162,949       
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูยื้มระยะสั้น (29,477,895)       (67,330,818)       (30,205,537)       (50,213,838)       

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถูกจดัประเภทเป็นระยะสั้น 

 - แผนปรับโครงสร้างหน้ี 19 (1,192,041)         -                     -                     -                     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว 20 (15,447,749)       -                     (14,730,000)       -                     
เงินสดรับจากเงินกูยื้มจากบุคคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.1.6 2,000,000           -                     -                     -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.1.6 (2,700,000)         -                       -                     -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ -                     (347,500,000)     -                     (347,500,000)     
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน 22 (19,580,121)       (3,195,207)         (15,014,135)       (2,358,540)         
เงินปันผลจ่าย (1,577,100)         (1,577,100)         -                     -                     
ดอกเบ้ียจ่าย (13,913,484)       (41,272,670)       (20,036,130)       (25,771,983)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน (81,888,390)       (148,712,846)     (79,985,802)       (113,681,412)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 40,310,905         10,761,405         44,879,642         7,258,082           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 49,804,251         39,042,846         20,558,873         13,300,791         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 90,115,156         49,804,251         65,438,515         20,558,873         

 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1.

ซ่ึงกาํหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  

2. ในระหวา่งปี 2563 บริษทัมีการซ้ือยานพาหนะจาํนวน 4 คนั โดยการทาํสญัญาเช่าทางการเงินจาํนวน 13.94 ลา้นบาท

3. ในระหวา่งปี 2563 บริษทัมีสญัญาเช่าสาํนกังาน ไดจ้ดัประเภทใหม่เป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนาํมาตรฐาน เร่ืองสญัญาเช่า

มาใชเ้ป็นครั้ งแรก โดยมีสญัญาเช่าทางการเงินในงบการเงินรวม จาํนวน 32.01 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะของบริษทั 23.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ตามหมายเหตุ 2.4.2) 

4. ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยหน่ึงแห่งไดซ้ื้อยานพาหนะจาํนวน 1 คนั โดยการทาํสญัญาเช่าทางการเงินจาํนวน 2.33 ลา้นบาท

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋สญัญาใชเ้งิน

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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1. เร่ืองทัว่ไป 

1.1 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2537 โดยมีสาํนกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 65 
อาคารชาํนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
ส่วนสาขามี 2 แห่ง ดงัน้ี 

- สาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54/1 ถนนสุวรรณศร ตาํบลโคกแย ้อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

- สาขาท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54 หมู่ 1 ตาํบลไผต่ ํ่า อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

1.2 บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ืองบุผนงั 

2. หลักเกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

2.1 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิด 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความ
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มี 
การเปล่ียนแปลง 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายใน
นโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ี
สาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุ 4 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.3 หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี                                                                                  

     อตัราส่วนของการถือหุน้ 

     (ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 

 

ประเภทกิจการ 

 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

การถือหุ้นทางตรง :        

บริษทั เซอมาส จาํกดั จาํหน่ายแร่และดิน  กรุงเทพฯ  24.90  24.90 

 บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั คา้อสงัหาริมทรัพย ์  กรุงเทพฯ  37.57  37.57 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั จาํหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค  กรุงเทพฯ  49.00  49.00 

 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายกระเบ้ือง  สระบุรี  74.90  66.58 

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และรายไดร้วมของบริษทัยอ่ยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ก่อนตดัรายการระหวา่งกนัคิดเป็นอตัราส่วนในงบการเงินรวม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย  รายไดร้วมของบริษทัยอ่ย 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในสินทรัพยร์วม  คิดเป็นอตัราร้อยละในรายไดร้วม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562  2563  2562 

บริษทั เซอมาส จาํกดั 2.19 2.24  2.09  3.17 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 2.33  2.25  1.34  1.45 

บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั 2.15  1.82  6.51  4.82 

บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 30.28  30.49  22.15  21.37 
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ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอํีานาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย : ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน

ระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เซอมาส 
จาํกดั 75.10 75.10 46.17 47.21 0.57 (2.77) 1.58 1.58 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ 
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 62.43 62.43 30.85 28.07 2.14 (3.14) - - 

บริษทั ร่วมพฒัน์
เซรามิค จาํกดั 51.00 51.00 8.30 8.87 1.07 (1.08) - - 

บริษทั ที.ที. เซรามิค 
จาํกดั (มหาชน) 25.10 33.42 (5.14) 48.34 (28.53) (17.85) - - 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยที่กลุ่มบริษทัไม่ไดถ้ือหุน้ทั้งหมดซึ่งมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญัสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงันี้ 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 บริษทั เซอมาส จาํกดั  บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ตี้ 
จาํกดั 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั  บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั 
(มหาชน) 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
สินทรัพยห์มุนเวยีน 51.13 54.87 37.49 34.19 67.53 58.59 281.11 310.18 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 20.45 20.31 38.87 41.20 2.80 2.37 709.96 711.45 
หนี้สินหมุนเวยีน 7.16 9.11 1.20 1.74 39.82 44.05 1,052.81 904.99 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน 2.57 2.88 25.74 27.65 13.50 2.00 27.44 80.53 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั 61.85 63.19 49.42 46.00 17.01 14.91 (89.18) 36.11 
         

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ         
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม         
รายไดร้วม 56.99 90.71 36.47 41.49 177.31 137.94 603.59 611.30 
ค่าใชจ้่ายรวม (56.23) (87.02) (33.05) (36.46) (175.21) (135.82) (728.89) (712.67) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 0.76 3.69 3.42 5.03 2.10 2.12 (125.30) (101.37) 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 บริษทั เซอมาส จาํกดั  บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ตี้ 
จาํกดั 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั  บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั 
(มหาชน) 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

         
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ         
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (1.58) (1.58) - - - - - - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (3.12) 17.89 6.01 4.17 (8.95) 0.84 100.21 37.63
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2.98) (6.11) (0.14) (0.35) (0.59) (0.01) (64.88) (12.57)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2.00) (2.58) (3.23) (6.44) 6.48 4.98 (31.37) (33.96)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (8.10) 9.20 2.64 (2.62) (3.06) 5.81 3.96 (8.90) 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

13 

 
 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการ
คาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและ
หลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะทาํให้มาตรฐานการบญัชีการตีความมาตรฐาน
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินของบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ        
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่าและกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัของการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดย
ปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั งบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
โดยเลือกใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีผ่อนปรน ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4.2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั
สถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบั
ใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี  
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการอยา่งง่าย
ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการจดัทาํประมาณการจากการเลิกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวท่ีจะ
ส้ินสุดหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.4.2 ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรก 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัมีการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติั 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล  

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกใน
งบกาํไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยห์รืออายุของ
สัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงคิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถกาํหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไว ้ 
กลุ่มบริษทัจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาระยะสั้นหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (low-value 
assets) จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านั้น 

โดยบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ี
มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 32,014,022 32,014,022 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
      หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ 3,076,004 11,564,934 14,640,938 
           ภายในหน่ึงปี    
    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
       หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,425,851 20,449,088 21,874,939 
    
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
มาตรฐานการายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 23,368,138 23,368,138 
    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
      หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ 1,926,794 8,910,065 10,836,859 
           ภายในหน่ึงปี    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
       หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 14,458,073 14,458,073 

ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได ้
จ่ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมดงักล่าวของ 
กลุ่มบริษทัท่ีนาํมาคาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อยูร่ะหวา่งร้อยละ 4.55 
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สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 54,819,347  29,490,285 
(หกั) สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง -  - 
(หกั) สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย   

       ตามวธีิเส้นตรง (399,142) 
 

- 
(หกั) สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (19,630,605)  (4,302,485) 

 34,789,600  25,187,800 
(หกั)  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,775,578)  (1,819,662) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ท่ี 16 มาปฏิบติัใช ้ 32,014,022 

 
23,368,138 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,501,855  1,926,794 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 36,515,877  25,294,932 

ประกอบดว้ย    
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 14,640,938  10,836,859 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 21,874,939  14,458,073 

 36,515,877  25,294,932 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพย ์ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - - - 702,565 

ยานพาหนะ 20,039,190 32,014,022 14,970,919 22,665,573 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 20,039,190 32,014,022 14,970,919 23,368,138 
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

3.1 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในการจดัทาํงบการเงินดงัน้ี 

การบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ รายไดจ้ากการขาย
แสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วนตาม
สัดส่วนให้กบัสินคา้ท่ีส่งมอบและภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการให้บริการท่ีรวมอยูใ่นสัญญาโดยให้มีความสัมพนัธ์กบัราคา
ขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคาํนวณจากร้อยละของ
ลูกหน้ี โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญที่เกิดข้ึนในระหว่างปีตดัเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อสามารถ
ระบุได ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี  

การตีราคาสินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

โดยมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดเ้ป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งตีราคาสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ ในราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือคาํนวณตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตีราคาอาคารชุดสาํนกังานเพื่อขายคงเหลือในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการ
เพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

บริษทัเลือกวธีิราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกที่ดินในราคาที่ตีใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มแสดงไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นใน   
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนอาคารและอุปกรณ์บนัทึกในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 15 - 20 ปี 
ค่าปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 - 20 ปี  
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุได้
สาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่อง
สัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่
ใช้สิทธิเลือกนั้ น ทั้ งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

1. กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า
ระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน)  
กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า 
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ก) สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ประกอบดว้ย
จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญา
เช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและ ขนยา้ย
สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ี
กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า
หรืออายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
ดงัน้ี 

อาคารโกดงัสินคา้ 1 ปี 

ยานพาหนะ 3 – 6  ปี 

รถตกัวตัถุดิบ 1 ปี 

ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีคาดวา่
จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่า
แสดงให้เห็นว่าบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรือ
อตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาํหนดได ้ทั้งน้ีอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี 
มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. กลุ่มบริษทัในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

กรณีสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวม
ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรายได้
จากสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าช่วง 

 ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทันาํสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้บุคคลท่ีสามเช่าอีกทอดหน่ึงและสัญญาเช่าหลกัระหวา่งผูใ้ห้เช่าหลกั
และกลุ่มบริษทัยงัคงมีผลใชบ้งัคบัอยูถื่อเป็นการเช่าช่วง กลุ่มบริษทัในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วงจะตอ้ง จดัประเภทสัญญา
เช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยอา้งอิงถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้นัเกิดจากสัญญาเช่าหลกั 
แทนท่ีจะอา้งอิงถึงสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นสินทรัพยห์ลกัของสัญญาเช่า 

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการทาํสัญญาตั้งแต่ 2 สัญญาข้ึนไปในเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัคู่สัญญาเดียวกนั ซ่ึงสัญญา
เหล่านั้นประกอบดว้ยสัญญาเช่าและมีการต่อรองร่วมกนัดว้ยวตัถุประสงคเ์ชิงพาณิชยโ์ดยรวม กลุ่มบริษทัจะรวม
สัญญาเหล่านั้นในการพิจารณาและปฏิบติักบัสัญญาเหล่านั้นเป็นสัญญาหน่ึงเดียว 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัท่ีไดม้า บริษทัจะวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้รายการคร้ังแรก สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษัทตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 
บริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่ง
นอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

โปรแกรมสาํเร็จรูป 3 - 5 ปี 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตั้งพกัโดยถือเกณฑป์ระโยชน์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บและตดัจาํหน่ายภายใน 1 - 5  ปี โดยวธีิเส้นตรง  
ประทานบตัร แสดงในราคาทุนหลงัจากตดัจาํหน่ายตามอายุของประทานบตัร 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนต่าง ๆ เมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน โดยที่การ
ประเมินจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน และจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าต่อเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าการ
ดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกในบญัชี"รายไดอ่ื้น" 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย บนัทึกรายการเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปลี่ยน  ณ  วนัที่เกิดรายการ  
ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี 
กาํไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา  ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของปี 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกตามวิธีราคาทุน (Cost Method) และ
ปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 
งบกาํไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย (Equity Method) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนผลต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม แสดงเป็นกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น   

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงในงบดุลดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที่ลดลงดงักล่าว
แสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวท่ีจาํหน่ายในระหวา่งปี คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

การบนัทึกดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้ืมจะตั้งเป็นราคาทุนของสินทรัพยเ์มื่อบริษทัมีตน้ทุนการกูย้ืมที่เกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัสินทรัพยที์่จะตอ้ง
อาศยัระยะเวลาช่วงหน่ึงก่อนที่สินทรัพยน์ั้นพร้อมที่จะใชง้าน การตั้งตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะ
หยุดเม่ือสินทรัพยน์ั้น พร้อมท่ีจะมาใชต้ามวตัถุประสงค ์

ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกบริษทัและบริษทัยอ่ยเลือก
รับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบั
กาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับบริษทัและบริษทัย่อยอีกส่ีแห่ง คาํนวณจากกาํไรสุทธิสําหรับปีปรับปรุงดว้ยรายการท่ี
กาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากรไม่ใหห้รือใหถื้อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
ก่อนภาษีเงินได ้

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

การเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเสี่ยงและกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยที์่เช่าเป็นของผูใ้ห ้เช่า ไดจ้ดัประเภทเป็นการเช่า
ดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายภายใตก้ารเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบภายใตอ้ายุสัญญาเช่า 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
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หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคล
เหล่านั้น 

ขอ้มูลจาํแนกส่วนงาน 

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให ้เห็นถึงผลิตภณัฑ ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเสี่ยง  และ
ผลตอบแทนที่แตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
เศรษฐกิจที ่เฉพาะเจาะจงซ่ึงก่อให ้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที ่ด ําเนินงานภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัและแบ่งเป็นการขายในประเทศและ 
ขายต่างประเทศ 

การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ 
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที่ตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนที่ใชเ้พื ่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ีการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที่คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเมื่อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดป้ัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที่ตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียที่ตอ้ง
ชาํระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่น
พื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้ บริษทัเปลี่ยนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ 
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

4. การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

ในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระท่ีแยกจากกนั
หรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเม่ือสินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุ
ไดว้า่แยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 

การกาํหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของ
สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี 
กิจการจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใด ขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะท่ีกิจการปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของกิจการก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 

- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจการสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจการมีสิทธิในการรับ
ชาํระสาํหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
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สัญญาเช่า 

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคาํนึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจาก
วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ใ ห้เช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมี
อยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัแปรท่ีใช้ในการคาํนวณ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมี
สาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระสาํคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุาร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
หากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

ขอ้บ่งช้ีดงักล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสําคญัของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าท่ีไดรั้บจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของ
สินทรัพย ์การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัของกลยทุธ์ทางธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในอนาคต 
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แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดท่ีสําคญัของกิจการ 
รวมถึง กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสาํคญัหรือคาํตดัสินของศาลท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นตน้  

การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งน้ี กระแสเงินสดประมาณ
การบนพ้ืนฐานของขอ้มูลการดาํเนินงานท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐาน
เก่ียวกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดนั้ น โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้ม                        
การเปล่ียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัและบริษทัยอ่ย
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจาํหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี  

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 

เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ และผลการดาํเนินงานของบริษทั  บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวน
ปรับหลกัเกณฑ์เร่ืองนโยบายการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ ให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ สินคา้สําเร็จรูป วตัถุดิบ 
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อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาดอ้ยค่าเม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าสินคา้ท่ีคาดว่าจะได ้    
รับคืน รวมถึงพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการเคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี 

ผลประโยชน์พนกังาน 

หมายเหตุ 21 อตัราการคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
เงินสดในมือ  107,800  71,435  -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 18,708,545  24,083,924  16,253,460  10,364,760 
เงินฝากออมทรัพย ์ 70,764,146  24,421,491  48,650,390  8,966,713 
เชค็ท่ีครบกาํหนดแต่ยงัไม่นาํไปข้ึนเงิน 534,665  1,227,401  534,665  1,227,400 
รวม  90,115,156  49,804,251  65,438,515  20,558,873 

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,252,722  100,705  26,323,806  28,707,477 

- กิจการอ่ืน 603,124,893  524,781,591  506,801,188  429,663,950 

รวมลูกหน้ีการคา้ 612,377,615  524,882,296  533,124,994  458,371,427 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (15,688,369)  (20,968,928)  (4,005,523)  (9,442,819) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 596,689,246  503,913,368  529,119,471  448,928,608 
ลูกหน้ีอ่ืน 90,700,136  28,696,986  83,546,167  18,397,140 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (475,000)  (1,065,945)  (475,000)  (1,065,945) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 90,225,136  27,631,041  83,071,167  17,331,195 
รวมลูกหน้ีการคา้และ        

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 686,914,382  531,544,409  612,190,638  466,259,803 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ลูกหน้ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,618,399  100,705  6,085,007  6,562,527 
ลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 4,634,323  -  5,829,633  8,301,322 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  5,862,709  10,468,478 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 9 เดือน -  -  8,501,715  3,375,150 
มากกวา่ 9 เดือนถึง 12 เดือน -  -  44,742  - 

       รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,252,722  100,705  26,323,806  28,707,477 
        
กิจการอ่ืน        
ลูกหน้ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 330,302,194  300,480,689  296,977,141  267,248,424 
ลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 232,538,021  184,245,179  188,403,073  148,410,104 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 11,291,040  9,389,980  8,780,777  2,984,987 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 9 เดือน 11,131,019  531,508  10,353,036  351,449 
มากกวา่ 9 เดือนถึง 12 เดือน 1,761,554  7,064,655  490,579  39,464 
มากกวา่ 12 เดือนถึง 15 เดือน 958,331  -  488,655  - 
มากกวา่ 15 เดือนถึง 18 เดือน 1,989,700  1,123,292  88,931  1,123,292 
มากกวา่ 18 เดือนข้ึนไป 13,153,034  21,946,288  1,218,996  9,506,230 

       รวมกิจการอ่ืน 603,124,893  524,781,591  506,801,188  429,663,950 
รวมลูกหน้ีการคา้ 612,377,615  524,882,296  533,124,994  458,371,427 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,688,369)  (20,968,928)  (4,005,523)  (9,442,819) 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมา (20,968,928)  (21,879,011)  (9,442,819)  (9,295,744) 
เพ่ิมข้ึน (8,374,355)  (147,075)  (3,049,753)  (147,075) 

ลดลง 5,167,865  1,057,158  -  - 

ตดัหน้ีสูญ 8,487,049  -  8,487,049  - 

ยอดคงเหลือ (15,688,369)  (20,968,928)  (4,005,523)  (9,442,819) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมา (1,065,945)  (1,065,945)  (1,065,945)  (1,065,945) 
ตดัหน้ีสูญ 590,945  -  590,945  - 

ยอดคงเหลือ (475,000)  (1,065,945)  (475,000)  (1,065,945) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดต้ดัหน้ีสูญจาํนวน 9.08 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ี 2 ราย ปิดกิจการและเสร็จส้ินการชาํระ
บญัชีแลว้ บริษทัจึงบนัทึกตดัหน้ีสูญตามส่วนท่ีไม่ไดรั้บชาํระหน้ี ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่สามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 5.17 ลา้นบาท เน่ืองจากไดร้ับชาํระหน้ีจาก
ลูกหน้ีดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 1.06 ลา้นบาท เนื่องจาก
ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีดงักล่าว) 
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7. สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
 สินคา้สาํเร็จรูป 549,854,764  654,764,087  379,270,301  439,671,122 
 สินคา้ระหวา่งผลิต 12,063,581  4,354,778  153,083  112,640 

 วตัถุดิบ 41,546,106  34,518,421  15,730,846  17,774,761 

 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 29,353,741  31,666,669  13,539,284  17,167,933 

 วตัถุดิบระหว่างทาง 17,005,761  4,607,535  17,005,761  4,607,535 

 อ่ืนๆ 17,013,660  17,061,421  16,888,965  16,888,965 

 รวม 666,837,613  746,972,911  442,588,240  496,222,956 
 หกั ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า        

 สินคา้คงเหลือ (21,266,348)  (21,771,820)  (4,449,224)  (4,449,224) 

 สุทธิ 645,571,265  725,201,091  438,139,016  491,773,732 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมา (21,771,820)  (29,736,913)  (4,449,224)  (11,733,461) 
เพ่ิมข้ึน (916,858)  (5,311,973)  -  - 

ลดลง 1,422,330  13,277,066  -  7,284,237 

ยอดคงเหลือ (21,266,348)  (21,771,820)  (4,449,224)  (4,449,224) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัโอนกลบัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้จาํนวน 1.42 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมี
การขายสินค้าดังกล่าว (ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทโอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าจํานวน 13.28  
ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 7.28 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการขายสินคา้ดงักล่าว) 

อสังหาริมทรัพย์ทีถื่อไว้เพื่อขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหอ้งชุดคงเหลือ จาํนวน 6 หอ้ง ในมูลค่า 16.89 ลา้นบาท และจาํนวน 6 ห้อง ใน
มูลค่า 16.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดจ้าํหน่ายหอ้งชุดจาํนวน 2 หอ้ง ใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งในมูลค่าห้องละ 1.65 และ 1.60 ลา้นบาท 
ตามลาํดบัและมีขาดทุนหลงัหกัค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 0.11 และ 0.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
เงินฝากประจาํ  

(ครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี) 24,417,014  22,253,405  -  - 
เงินลงทุนในตราสารทุน 8,520  -  -  - 
รวม 24,425,534  22,253,405  -  - 

ในระหวา่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

ยอดตน้ปี 22,253,405 20,580,849 - - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,168,529 1,667,636 -  - 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 3,600 4,920 - - 
 ยอดปลายปี 24,425,534 22,253,405 - - 

งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหน่ึงแห่ง มีราคาทุนจาํนวน 1.48 ลา้นบาท และมีราคาตลาดจาํนวน 
0.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีราคาทุนจาํนวน 1.48 ลา้นบาท และมีราคาตลาดจาํนวน 0.00 ลา้นบาท) 
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9. เงินลงทุน  

       ประกอบดว้ย 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

        (หน่วย :  บาท) 

        งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         วิธีราคาทุน   วิธีส่วนไดเ้สีย  

       สดัส่วน  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ทุนชาํระแลว้  เงินลงทุน  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาด    

 
  

 
 

    

บริษทั เทคโนเซอ เอส อาร์    
      แอล จาํกดั * 

จดัหาวตัถุดิบ  20,000,000 
(ลีย)์ 

 45.00%  
192,600  192,600  192,600  192,600 

บริษทั ดูราเกรส จาํกดั ขายสินคา้อุปโภค 
และบริโภค 

 
25,000,000 
(บาท) 

 
40.00% 

 
10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 

รวม       10,192,600  10,192,600  10,192,600  10,192,600 

   หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (10,192,600)  (10,192,600)  (10,192,600)  (10,192,600) 

สุทธิ       -  -  -  - 

* ปัจจุบนัหยุดดาํเนินงานเพื่อรอการชาํระบญัชี 

9.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบดว้ย 
             

(หน่วย : บาท) 
           งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

        วธีิราคาทุน   รับเงินปันผล  

 ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  สดัส่วนเงินลงทุน   
 

ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  ความสมัพนัธ์  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
บริษทัยอ่ย                   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั 
      (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่าย   
     กระเบ้ือง 

 600,809 600,809  74.90% 66.58% 
 

ผูถื้อหุน้และ      
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

429,000,000  400,000,000  -  - 

บริษทั เซอมาส จาํกดั           ขายแร่และดิน  21,000 21,000  24.90% 24.90% 
 

   ผูถื้อหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

4,728,000  4,728,000  522,900  522,900 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ         
      พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

คา้อสงัหาริมทรัพย ์     150,000 150,000  37.57% 37.57%     ผูถื้อหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั 

 56,350,000  56,350,000  -  - 

บริษทั ร่วมพฒัน ์
      เซรามิค จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่ายคา้ 
กระเบ้ืองเซรามิค 

20,000 20,000 49.00% 49.00% 
 

   ผูถื้อหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

9,800,000 9,800,000  -  - 

รวม   
        

499,878,000  470,878,000
 

522,900 
 

522,900 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
        

(331,082,833)  (223,753,612)
 

- 
 

- 

สุทธิ   
        

168,795,167  247,124,388
 

522,900 
 

522,900 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดพิ้จารณาดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวประสบผลขาดทุน
จากการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเม่ือคาํนวณตามสัดส่วนเกิดการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงิน 
107.33 ลา้นบาท 
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ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทั ที.ที.เซรามิค 
จาํกดั (มหาชน) คืนจาก บริษทั โรแยล ซีรามิค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.58 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 
29 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.32 เป็นร้อยละ 74.90 โดยบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563 การทาํรายการดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียโดยท่ี
อาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง โดยบนัทึกขาดทุนเขา้สู่งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 3.01 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดพิ้จารณาดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว มีการประเมินราคา
ทรัพยสิ์นใหม่ในระหว่างปี ซ่ึงเกิดการด้อยค่าในเคร่ืองจักร ประกอบกับบริษัทย่อยดังกล่าวประสบผลขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหมู้ลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเม่ือคาํนวณตามสัดส่วนเกิดการดอ้ยค่า เป็นจาํนวนเงิน 63.35 ลา้นบาท 

9.3 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 
        (หน่วย : บาท) 

    ทุนชาํระแลว้  สดัส่วน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  (บาท)  เงินลงทุน  วธีิราคาทุน  

        ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

        ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

บริษทัอ่ืน           

บริษทั เซิฟไดนามิค จาํกดั  อุปกรณ์กีฬาทางนํ้า  14,000,000  14.28%  2,000,000  2,000,000 

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงตามราคาทุน และอาคารชุด
สาํนกังานให้เช่าคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ และใชบ้างส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16) 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

ท่ีดินเปล่า 824,277  824,277  824,277  824,277 

อาคารชุดสาํนกังานใหเ้ช่า-สุทธิ 39,032,886  39,888,980  -  - 

รวม 39,857,163  40,713,257  824,277  824,277 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุดสํานักงานให้เช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 0.86 ลา้นบาท และ 
0.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2562     (ออก) 2563  2562     ออก 2563   2562  2563 
ราคาประเมิน                

ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 123,086 - - - 123,086  - - - - -  123,086  123,086 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่ตั้งโรงงาน 260,453 - - - 260,453  - - - - -  260,453  260,453 

ส่วนปรับปรุงที่ดินโรงงาน 62,694 - - - 62,694  - - - - -  62,694  62,694 

ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 446,233 - - - 446,233  - - - - -  446,233  446,233 
ในราคาทุน                
อาคารชุดสาํนกังาน 443,046 - - - 443,046  (366,431) (1,696) - - (368,127)  76,615  74,919 
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง 1,595,596 128 - - 1,595,724  (1,130,782) (38,507) - - (1,169,289)  464,814  426,435 
อาคารส่วนที่ตีเพิ่ม 281,805 - - - 281,805  (151,726) (40,265) - - (191,991)  130,079  89,814 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 83,132 327 - - 83,459  (81,674) (820) - - (82,494)  1,458  965 
เครื่องจกัร 4,129,258 64,979 - 1,835 4,196,072  (3,463,062) (92,367) - - (3,555,429)  666,196  640,643 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชส้าํนกังาน 235,204 983 (244) 227 236,170  (233,198) (2,244) 244 - (235,198)  2,006  972 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใชส้าํนกังาน 124,932 950 (2,564) - 123,318  (118,846) (1,624) 2,564 - (117,906)  6,086  5,412 
ยานพาหนะ 42,691 13,942 (5,420) - 51,213  (32,216) (4,931) 3,573 - (33,574)  10,475  17,639 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 2,258 2,168 - (2,262) 2,164  - - - - -  2,258  2,164 

รวม 7,384,155 83,477 (8,228) (200)* 7,459,204  (5,577,935) (182,454) 6,381 - (5,754,008)  1,806,220  1,705,196 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเครื่องจกัร           (212,967)  (212,967) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           1,593,253  1,492,229 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2563 จาํนวน 182.45 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 91.86 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ้่ายขายและบริหารจาํนวน 90.59 ลา้นบาท 
หมายเหตุ * เป็นรายการโอนงานระหวา่งติดตั้งเขา้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 13) 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2561     (ออก) 2562  2561     ออก 2562   2561  2562 
ราคาประเมิน                

ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 123,086 - - - 123,086  - - - - -  123,086  123,086 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่ตั้งโรงงาน 257,841 2,612 - - 260,453  - - - - -  257,841  260,453 

ส่วนปรับปรุงที่ดินโรงงาน 62,694 - - - 62,694  - - - - -  62,694  62,694 

ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 443,621 2,612 - - 446,233  - - - - -  443,621  446,233 
ในราคาทุน                
อาคารชุดสาํนกังาน 443,046 - - - 443,046  (364,735) (1,696) - - (366,431)  78,311  76,615 
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง 1,594,840 709 - 47 1,595,596  (1,082,855) (47,927) - - (1,130,782)  511,985  464,814 
อาคารส่วนที่ตีเพิ่ม 281,805 - - - 281,805  (117,843) (33,883) - - (151,726)  163,962  130,079 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 83,038 94 - - 83,132  (80,673) (1,001) - - (81,674)  2,365  1,458 
เครื่องจกัร 4,122,364 14,751 (11,211) 3,354 4,129,258  (3,373,977) (99,955) 10,870 - (3,463,062)  748,387  666,196 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชส้าํนกังาน 234,510 694 - - 235,204  (229,787) (3,418) 7 - (233,198)  4,723  2,006 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใชส้าํนกังาน 125,730 1,254 (2,052) - 124,932  (118,793) (2,098) 2,045 - (118,846)  6,937  6,086 
ยานพาหนะ 38,993 3,998 (300) - 42,691  (27,212) (5,304) 300 - (32,216)  11,781  10,475 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 852 10,632 (5,825) (3,401) 2,258  - - - - -  852  2,258 

รวม 7,368,799 34,744 (19,388) - 7,384,155  (5,395,875) (195,282) 13,222 - (5,577,935)  1,972,924  1,806,220 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเครื่องจกัร           (203,393)  (212,967) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           1,769,531  1,593,253 

 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2562 จาํนวน 195.28 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 161.48 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ้่ายขายและบริหารจาํนวน 33.80 ลา้นบาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอน (เขา้) 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 

 2562     (ออก) 2563  2562     ออก 2563  2562  2563 

ราคาประเมิน                
ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่ตั้งโรงงาน 212,916 - - - 212,916  - - - - -  212,916  212,916 

ส่วนปรับปรุงที่ดินโรงงาน 5,430 - - - 5,430  - - - - -  5,430  5,430 

ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 292,591 - - - 292,591  - - - - -  292,591  292,591 
ในราคาทุน                

อาคารชุดสาํนกังาน 53,751 - - - 53,751  - - - - -  53,751  53,751 
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง 879,040 - - - 879,040  (754,208) (12,720) - - (766,928)  124,832  112,112 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 45,043 - - - 45,043  (44,095) (478) - - (44,573)  948  470 
เครื่องจกัร 2,684,303 290 - 333 2,684,926  (2,453,651) (50,290) - - (2,503,941)  230,652  180,985 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชส้าํนกังาน 204,638 45 (244) 227 204,666  (201,130) (1,715) 244 - (202,601)  3,508  2,065 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใชส้าํนกังาน 116,280 597 (2,564) - 114,313  (112,519) (1,529) 2,564 - (111,484)  3,761  2,829 
ยานพาหนะ 30,703 13,942 (5,420) - 39,225  (24,503) (3,579) 3,573 - (24,509)  6,200  14,716 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 226 2,151 - (760) 1,617  - - - - -  226  1,617 

รวม 4,306,575 17,025 (8,228) (200)* 4,315,172  (3,590,106) (70,311) 6,381 - (3,654,036)  716,469  661,136 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            -  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ             716,469  661,136 

 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2563 จาํนวน 70.31 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 54.37 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ้่ายขายและบริหารจาํนวน 15.94 ลา้นบาท 

หมายเหตุ * เป็นรายการโอนงานระหวา่งติดตั้งเขา้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 13) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอน (เขา้) 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 

 2561     (ออก) 2562  2561     ออก 2562  2561  2562 

ราคาประเมิน                
ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่ตั้งโรงงาน 212,916 - - - 212,916  - - - - -  212,916  212,916 

ส่วนปรับปรุงที่ดินโรงงาน 5,430 - - - 5,430  - - - - -  5,430  5,430 

ที่ดินที่ตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 292,591 - - - 292,591  - - - - -  292,591  292,591 
ในราคาทุน                

อาคารชุดสาํนกังาน 53,751 - - - 53,751  - - - - -  53,751  53,751 
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง 878,993 - - 47 879,040  (731,991) (22,217) - - (754,208)  147,002  124,832 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 45,029 14 - - 45,043  (43,418) (677) - - (44,095)  1,611  948 
เครื่องจกัร 2,688,160 4,000 (11,211) 3,354 2,684,303  (2,411,215) (53,306) 10,870 - (2,453,651)  276,945  230,652 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชส้าํนกังาน 204,423 215 - - 204,638  (198,292) (2,838) - - (201,130)  6,131  3,508 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใชส้าํนกังาน 115,730 927 (377) - 116,280  (110,886) (2,010) 377 - (112,519)  4,844  3,761 
ยานพาหนะ 30,147 556 - - 30,703  (20,698) (3,805) - - (24,503)  9,449  6,200 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 513 8,939 (5,825) (3,401) 226  - - - - -  513  226 

รวม 4,309,337 14,651 (17,413) - 4,306,575  (3,516,500) (84,853) 11,247 - (3,590,106)  792,837  716,469 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            -  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ             792,837  716,469 

 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2562 จาํนวน 84.85 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 73.48 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ้่ายขายและบริหารจาํนวน 11.37 ลา้นบาท 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จงบการเงินรวม  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

        2563  2562  2563  2562 
ค่าเส่ือมราคา 182,454,176  195,282,615  70,311,220  84,852,367 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดมี้การจาํหน่ายสินทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1.10 ลา้นบาท 
โดยมีขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์0.77 ลา้นบาท และบริษทัไดมี้การจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้แก่บุคคลอ่ืนในมูลค่าตาม
บญัชีสุทธิจาํนวน 0.74 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์0.20 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้ันทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จแลว้ทั้งจาํนวน 

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยได้มีการประเมินทรัพยสิ์นใหม่โดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันกับบริษัทแห่งหน่ึง 
ประเมินทรัพยสิ์นโดยใชว้ิธีวิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุนส่งผลให้มีการบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 
9.57 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 4) 

ในระหวา่งปี 2562 ไดมี้การจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้แก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ในงบการเงินรวมจาํนวน 
0.34 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 0.34 ลา้นบาทโดยมีขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบการเงินรวม
จาํนวน 0.14 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 0.14 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกท่ีดินในราคาท่ีตีใหม่ (ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน) ตามรายงานการ
ประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระปี 2562 การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีมูลค่าราคาตลาด มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิม
ตามงบการเงินรวมจาํนวน 180.14 ลา้นบาท และจาํนวน 180.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 170.33 
ลา้นบาท และจาํนวน 170.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ภายใต ้“ส่วนของผูถื้อ
หุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงินส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมอยูใ่น
ระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 4) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน คิดเป็นราคาทุนในงบการเงินรวม จาํนวนเงิน 
3,787.37 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 3,775.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 1,810.34 ลา้นบาท 
และจาํนวนเงิน 1,810.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยคิดเป็นมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าในงบ
การเงินรวม จาํนวนเงิน 814.73 ลา้นบาท และ 949.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 217.05 
ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 257.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน และเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16 และ 20) 

 

 

 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

40 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรและอาคารชุด ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุดและอาคารชุดแสดงตาม
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีมีการคิดค่าเส่ือมราคาครบแลว้ แต่ยงัใชใ้นการดาํเนินงานอยูท่ี่มีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

เคร่ืองจกัร 1,755,191,079  1,731,373,242  1,714,894,080  1,691,323,072 

อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 664,501,994  664,501,994  636,579,495  636,579,495 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงานและ สาํนกังาน 350,593,762  347,165,075  303,818,888  301,057,237 

อาคารชุดสาํนกังาน 67,917,456  67,189,903  42,948,251  42,498,201 

ยานพาหนะ 20,383,574  21,077,775  15,246,821  15,941,022 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณ์และการเคล่ือนไหวสาํหรับ
ปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 

ราคาทุน      
รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใช ้ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2.4.2) -  32,014,022  32,014,022 

เพ่ิม -  873,256  873,256 

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข/ตดัจาํหน่าย -  (1,393,781)  (1,393,781) 

31 ธนัวาคม 2563 -  31,493,497  31,493,497 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
31 ธนัวาคม 2562 -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (11,454,307)  (11,454,307) 

31 ธนัวาคม 2563 -  (11,454,307)  (11,454,307) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2562 -  -  - 

31 ธนัวาคม 2563 -  20,039,190  20,039,190 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 

ราคาทุน      
รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใช ้ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2.4.2) 702,565  22,665,573  23,368,138 
เพ่ิม -  873,256  873,256 

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข/ตดัจาํหน่าย (702,565)  (1,661,591)  (2,364,156) 

31 ธนัวาคม 2563 -  21,877,238  21,877,238 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
31 ธนัวาคม 2562 -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (702,565)  (8,567,910)  (9,270,475) 

ค่าเส่ือมราคา - เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข/ตดัจาํหน่าย 702,565  1,661,591  2,364,156 

31 ธนัวาคม 2563 -  (6,906,319)  (6,906,319) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2562 -  -  - 

31 ธนัวาคม 2563 -  14,970,919  14,970,919 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาท่ีมีผลต่อการบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ดงัน้ี 

บริษทัมีการทาํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ส้ินสุด  
31 ธันวาคม 2563 โดยมีจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเดือนละ 0.06 ลา้นบาท ทั้งน้ีฝ่ายบริหารมีความตั้งใจจะต่ออายุเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาอีก 1 ปี อีกทั้งเม่ือไดพิ้จารณาประกอบกบัส่วนปรับปรุงอาคารท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ถึง 5 ปี ดว้ยเหตุผลน้ีจึง
บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 5 ปี 
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บริษทัมีการทาํสัญญาเช่ายานพาหนะกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 6 ปี ระยะเวลาน้อยสุดเร่ิมตั้งแต่  
2 กรกฎาคม 2558 ส้ินสุด 30 กันยายน 2568 ด้วยเหตุน้ีจึงบันทึกสินทรัพยสิทธิการใช้และหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าตาม
ระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมข้ึน 
 

ลดลง 
 โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 31 ธนัวาคม 

2563 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 70,087,567  1,215,000  (484,583)  200,000  71,017,984 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (42,858,621)  (7,993,830)  492  -  (50,851,959) 

สุทธิ 27,228,946  (6,778,830)  (484,091)  200,000  20,166,025 

ค่าตดัจาํหน่ายที่รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จาํนวนเงิน 
7.99 ลา้นบาท และ 8.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดร้ับโอนซอฟท์แวร์ใบกาํกบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 
จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (หมายเหตุ 11) 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดม้ีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมูลค่าตามบญัชีสุทธิในงบการเงินรวม
จาํนวน 0.35 ลา้นบาท โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.35 ลา้นบาท เขา้สู่งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแลว้ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2563  เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 โอนเขา้ 
(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 
2563 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 50,848,893  1,080,000  (135,000)  200,000  51,993,893 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (28,784,207)  (6,765,598)  492  -  (35,549,313) 

สุทธิ 22,064,686  (5,685,598)  (134,508)  200,000  16,444,580 

ค่าตดัจาํหน่ายที่อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จาํนวนเงิน 6.77 
ลา้นบาท และ 6.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้รับโ อนซอฟท์แวร์ใบกาํกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ ง  

จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (หมายเหตุ 11) 
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ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดจ้าํหน่ายสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 0.13 ลา้นบาท โดย
มีกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์าํนวน 0.0005 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการแลว้ 

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

รวม 2,985,750 2,985,750 24,753,476 23,862,401 
การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 2,985,750 2,985,750 24,753,476 23,862,401 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

รวม 65,169,347 79,127,538 - - 
การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 65,169,347 79,127,538 - - 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,985,750 2,985,750 23,862,401 8,385,192 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ - - 891,075 15,477,209 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,985,750 2,985,750 24,753,476 23,862,401 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ยอดคงเหลือตน้ปี 79,127,538 84,672,058 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้เขา้ส่วนของผูถื้อหุน้ - 522,456 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (13,958,191) (6,066,976) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 65,169,347 79,127,538 - - 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในงบ (กําไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ (13,958,191) (6,066,976) 891,075 15,477,209 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีมีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 กาํไรหรือขาดทุน 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน /  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,517,274 - - 2,517,274 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 468,476 - - 468,476 

รวม 2,985,750 - - 2,985,750 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 กาํไรหรือขาดทุน 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน /  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี - 4,303,099 - 4,303,099 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,101,753 (1,205,648) - 896,105 

ค่าเผือ่ตีราคาสินคา้ลดลง 889,845 - - 889,845 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18,703,424 (3,097,451) - 15,605,973 

ผลต่างของค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบับญัชี (20,380,324) 5,905,279 - (14,475,045) 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (46,265,534) - - (46,265,534) 

กาํไรจากการซ้ือกิจการ (34,176,702) 8,052,912 - (26,123,790) 

รวม (79,127,538) 13,958,191 - (65,169,347) 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 กาํไรหรือขาดทุน 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน /  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,517,274 - - 2,517,274 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 468,476 - - 468,476 

รวม 2,985,750 - - 2,985,750 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 กาํไรหรือขาดทุน 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน /  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,072,338 29,415 - 2,101,753 

ค่าเผือ่ตีราคาสินคา้ลดลง 2,346,692 (1,456,847) - 889,845 

ค่าเผือ่ดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,468,078 4,235,346 - 18,703,424 

ผลต่างของค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบับญัชี (26,408,844) 6,028,520 - (20,380,324) 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (45,743,078) - (522,456) (46,265,534) 

กาํไรจากการซ้ือกิจการ (31,407,244) (2,769,458) - (34,176,702) 

รวม (84,672,058) 6,066,976 (522,456) (79,127,538) 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 กาํไรหรือขาดทุน 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน /  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี - 4,303,099 - 4,303,099 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,101,753 (1,205,648) - 896,105 

ค่าเผือ่ตีราคาสินคา้ลดลง 889,845 - - 889,845 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18,703,425 (2,229,437) - 16,473,988 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 44,750,721 23,061 - 44,773,782 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (42,583,343) - - (42,583,343) 

รวม 23,862,401 891,075 - 24,753,476 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 กาํไรหรือขาดทุน 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน /  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,072,338 29,415 - 2,101,753 

ค่าเผือ่ตีราคาสินคา้ลดลง 2,346,693 (1,456,848) - 889,845 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,468,079 4,235,346 - 18,703,425 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 32,081,425 12,669,296 - 44,750,721 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (42,583,343) - - (42,583,343) 

รวม 8,385,192 15,477,209 - 23,862,401 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 64,152,127 59,710,078 - - 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,336,569 2,305,222 - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 62,077,540 85,654,475 - - 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุน - - 21,442,784 - 
ค่าเผือ่สินคา้คงเหลือ 3,363,425 3,464,519 - - 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 294,296 295,016 - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 3,896,131 3,436,629 - - 

รวม 13,612,088 154,865,939 21,442,784 - 

บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์าษีรอตดับญัชีในส่วนของผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาตามจาํนวนที่ประมาณการที่จะไดใ้ช้
ประโยชน์ในผลขาดทุนสะสมยกมานั้น 

 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

48 

 
 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

15.1 เคร่ืองจักรที่ไม่ใช้ดาํเนินงาน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองจกัรท่ีไม่ใชด้าํเนินงาน 
ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 182,391,172 
เพ่ิมข้ึน - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 182,391,172 
เพ่ิมข้ึน - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 182,391,172 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (120,947,935) 
ค่าเส่ือมราคา (8,421,367) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (129,369,302) 
ค่าเส่ือมราคา (6,836,571) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (136,205,873) 

หกั ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าเคร่ืองจกัร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (15,381,632) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (15,381,632) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 37,640,238 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 30,803,667 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใชด้าํเนินงานมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ก่อนหัก
ดอ้ยค่าเคร่ืองจกัร) จาํนวนเงินประมาณ 42.08 ลา้นบาท และ 49.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชง้านทั้งหมด
ไดจ้ดจาํนอง/จาํนาํ ต่อสถาบนัการเงินเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทั (หมายเหตุ 19) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมเคร่ืองจกัรโดยใชร้ายงานของผูป้ระเมินราคาตามวิธีวิเคราะห์มูลค่า
จากตน้ทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 4) 
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15.2 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธันวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน 198,738,492  198,738,492 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (198,738,492)  (198,738,492) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งซ่ึงยงัไม่มีแผนสร้างต่อ โดยมีราคาทุนจาํนวน 
198.74 ลา้นบาท และ 198.74 ลา้นบาท และมีค่าเผือ่การดอ้ยค่า 198.74 ลา้นบาท และ 198.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

15.3   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  ๆ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

เงินประกนัและเงินมดัจาํอ่ืน 16,832,150  17,191,000  543,600  888,200 

ท่ีดินรอการขาย 4,740,000  4,740,000  4,740,000  4,740,000 

อ่ืน ๆ 2,369,098  119,466  -  - 

รวม 23,941,248  22,050,466  5,283,600  5,628,200 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16) และคํ้าประกนัในการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการ
ใชไ้ฟฟ้า (หมายเหตุ 16) ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ  วนัที ่ 31 ธ ันวาคม  2563 และ  2562 บริษทัยอ่ยมีเงินประกนัจํานวน  16 ลา้นบาทและจํานวน  16 ลา้นบาท
ตามลาํดบั เพื่อค ํ้าประกนัการใชแ้ก๊สธรรมชาติ และมีเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ จาํนวน 5.09 
ลา้นบาทและจาํนวน 2.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 727,642  16,635,780  -  16,635,780 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 63,801,832  77,371,589  63,801,832  77,371,589 
รวม 64,529,474  94,007,369  63,801,832  94,007,369 

บริษทัยอ่ยเสียดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีปี 2563 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-2.25 ต่อปี  

บริษทัยอ่ยเสียดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีปี 2562 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-2.25 ต่อปี 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยจดจาํนองกรรมสิทธ์ิในห้องชุดเป็นหลกัประกนั 
และอสังหาริมทรัพยเ์พื ่อการลงทุน  (หมายเหตุ 10) ที่ดิน  อาคาร เคร่ืองจกัรบางส่วน  และกรรมสิทธ์ิห ้องชุดเป็น
หลกัประกนั (หมายเหตุ 11) และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 15) 

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีการคา้ 254,078,193  155,051,162  187,807,058  128,574,449 
เจา้หน้ีอ่ืน 184,713,646  116,527,198  68,354,075  68,117,103 
รวม 438,791,839  271,578,360  256,161,133  196,691,552 
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เจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 1,599,421  892,070  1,366,036  589,311 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 1,855,387  5,072,945  1,855,388  5,072,945 
ค่าขนส่งคา้งจ่าย 23,375,574  16,779,513  6,424,781  4,800,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย-อ่ืนๆ 157,883,264  93,782,670  58,707,870  57,654,847 
รวม 184,713,646  116,527,198  68,354,075  68,117,103 

18. หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีรายละเอียดของหุน้กูด้งัน้ี 

หุ้นกู้
เลขที่ 

 จํานวนหน่วย 
(ล้านหน่วย) 

 เงินต้น 
(ล้านบาท) 

 อัตรา
ดอกเบีย้
ต่อปี 

 กําหนด 
จ่ายชําระ 
ดอกเบีย้ 

 กําหนดไถ่
ถอน 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

UMI197A  0.5  500  ร้อยละ 
5.35 

 ทุกไตร
มาส 

 วนัท่ี 15
กรกฎาคม  

2562 

 500 

ซ้ือคืนหุ้นกู ้      (500) 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้      - 
สุทธิ            - 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดทั้งจาํนวนแลว้ 
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19. หนี้สินภายใต้แผนปรับโครงสร้างหนี้ 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 ท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติพิเศษยอมรับแผนฯ โดยเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้
คาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การดาํเนินการจัดสรรหนีแ้ละปรับโครงสร้างทุน 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวกาํหนดวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ (payment date) ซ่ึงเป็นวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 

กลุ่มเจ้าหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้างเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมี
ประกนั 
- ท่ีเลือกการชาํระหน้ีตาม
ทางเลือก 1  

เงินตน้จาํนวน 195,135,401.62 บาทโดยการชาํระเป็น
เงินสดในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ (payment date) 
เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 780,541,606.48 บาท ให้
ไดรั้บการปลดหน้ีทั้ งจาํนวนในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ
(payment date) 

- ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจาํนวน 
938,616,032.61 บาท  ให้
ได้ รับ ก ารปลดห น้ี ทั้ ง
จาํนวนในวนัท่ีมีการจ่าย
ชาํระ (payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมี
ประกนัและไม่มีหลกัประกนั 
- ท่ีเลือกการชาํระหน้ีตาม
ทางเลือก 2 

จาํนวน 253,991,977.56 บาท โดยการแปลงหน้ีเป็น
ทุนจํานวน 50,798,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท โดยทาํการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคา 5 บาทต่อ
หุ้น  และ  หน้ี เงินต้นจํานวน  753,349,693.79 บาท 
ผอ่นชาํระใหเ้สร็จส้ินภายใน 8 ปี เป็นงวดหกเดือน 

อตัราร้อยละ 0.01 
ต่อปี ชาํระเป็นงวด
เดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจาํนวน 
708,078,761.44 บาท  ให้
ได้ รับ ก ารปลดห น้ี ทั้ ง
จาํนวนในวนัท่ีมีการจ่าย
ชาํระ (payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 
เจา้หน้ีการคา้และบริการ 
- ท่ีเลือกการชาํระหน้ีตาม
ทางเลือก 1 

เงินตน้จาํนวน 23,186,395.69 บาท โดยการชาํระเป็น
เงินสดในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ (payment date) 
เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 139,687,225.59 บาท ให้
ไดรั้บการปลดหน้ีทั้ งจาํนวนในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ
(payment date) 

- - 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 
เจา้หน้ีการคา้และบริการ 
- ท่ีเลือกการชาํระหน้ีตาม
ทางเลือก 2 

เงินตน้จาํนวน 37,555,850.81 บาท ผอ่นชาํระให้เสร็จ
ส้ินภายใน 8 ปี เป็นงวดหกเดือน 

- - 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 647,350 บาทในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ(payment date) 
เงินต้นส่วนท่ีเหลือจํานวน  1,284,000 บาท  ให้ได้รับการปลดหน้ีทั้ งจํานวนในวนัท่ีมีการจ่ายชําระ
(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 
เจา้หน้ีกรรมการ 

ชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 756,952.50 บาท ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัครบกาํหนดระยะเวลาปีท่ี 8 
เงินตน้ส่วนท่ีเหลือและดอกเบ้ียคงคา้งทั้งจาํนวนรวม 6,833,685.51 บาท ให้ไดรั้บการปลดหน้ีทั้งจาํนวน
ในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ (payment date) 
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กลุ่มเจ้าหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้างเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 
เจา้หน้ีผูค้ ํ้าประกนัหน้ีของ
บริษทัยอ่ย 

จาํนวนเงิน 12,121,326.08 บาท ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีซ่ึงไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัภาระหน้ีของบริษทัยอ่ยต่อเจา้หน้ีชั้นตน้ 
โดยเจา้หน้ีชั้นตน้ไดย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีเขา้มาในคดีแลว้ อยา่งไรกต็าม หากเจา้หน้ีกลุ่ม  6 ไดช้าํระหน้ีแก่
เจา้หน้ีชั้นตน้ไปจาํนวนเท่าใด เจา้หน้ีกลุ่ม 6 รายดงักล่าวจะเขา้รับช่วงสิทธิของเจา้หน้ีชั้นตน้ และจะไดรั้บ
ชาํระหน้ีตามสิทธิท่ีเจา้หน้ีชั้นตน้จะไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยไม่เกินกวา่สิทธิท่ีเจา้หน้ีชั้นตน้จะ
ไดรั้บตามแผนฟ้ืนฟูฯน้ี 

การแปลงหนีเ้ป็นทุน 

ตามท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บอนุมติัแผนฟ้ืนฟูกิจการจากศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 นั้น แผนฟ้ืนฟูกิจการ
ไดร้ะบุให้บริษทัดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 1,050,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10,500 หุ้น
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 100,000 บาท ลดเหลือทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 10,500 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,500 หุน้
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาทเพ่ือลดผลขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

เม่ือดาํเนินการลดทุนแลว้เสร็จ ใหบ้ริษทัยอ่ยดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 500,000,000 บาทมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 
1 บาทโดยจดัสรรดงัน้ี 
 (1) จดัสรรใหบ้ริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท       
คิดเป็นเงิน 400,000,000 บาท 
 (2) แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จาํนวน 51,800,264 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ในราคาแปลงหน้ี
เป็นทุนหุน้ละ 5 บาท   
 (3)  แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 จาํนวน 48,199,736 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ในราคาแปลงหน้ี
เป็นทุนหุน้ละ 5 บาท 

บริษทัย่อยดงักล่าวดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนังสือบริคณห์สนธิ ลดทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 และ                
จดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ิมทุนเพ่ือออกหุ้นสามญัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการน้ีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นแก่บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 กบักระทรวงพาณิชย ์และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 
ดงักล่าวบางส่วนแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 กบักระทรวงพาณิชย ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2555 ผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัย่อยดงักล่าว ไดย้ื่นคาํร้องขอแกไ้ขทุนจดทะเบียนต่อศาลลม้ละลายกลางลดทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 
49,201,604 บาท (จํานวน 49,201,604 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) สําหรับหุ้นส่วนท่ีเหลือ เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูกิจการมิได้
กาํหนดการจดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือว่าจะชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีกลุ่มใด และบริษทัย่อยไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน และการ
แกไ้ขหนงัสือรับรองและหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีระยะเวลาในการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีศาล
มีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฯ ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถดาํเนินการแกไ้ขหรือขอขยายระยะเวลาตามแผนฯได ้ทั้งน้ีเป็นไป
ตามท่ีกาํหนดไวต้ามพรบ.ลม้ละลาย 
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เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งตั้งคณะบุคคล เอม็.อาร์.แพลนเนอร์ เป็นผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัยอ่ยเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้มีการเปล่ียนแปลงตารางการชาํระหน้ีใหม่กบัเจา้หน้ีเฉพาะธนาคาร โดย
เล่ือนการจ่ายชาํระเงินตน้ จากเดิมท่ีตอ้งจ่ายชาํระเงินตน้คืนตั้งแต่ปี 2558 - 2563 เล่ือนจ่ายชาํระเป็น 2560 - 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ีดงัน้ี 

หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตามสัญญากูย้มืเงิน
เดิมก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีอนัไดแ้ก่ การจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจาํนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บอนุมติัใหมี้การเปล่ียนแปลงตารางการชาํระหน้ีกบัเจา้หน้ีใหม่อีกคร้ังเฉพาะใน
กลุ่มธนาคาร โดยลดจาํนวนเงินจ่ายคืนเงินตน้ของแต่ละงวด จากทุกงวด 6 เดือน เป็นการจ่ายทุกเดือนแทน ระยะเวลาการจ่าย
ชาํระยงัคงเป็น 2560 - 2563 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัยอ่ยไดข้อผอ่นผนัระยะเวลาในการจ่ายชาํระเงินตน้และขอลดภาระดอกเบ้ียจากเดิมร้อยละ 5 
เหลือร้อยละ 1 เป็นเวลาหน่ึงปีกบัธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคารโอเวอร์ซี - ไซนีสแบงก้ิง  คอร์
ปอร์เรชัน่ จาํกดั ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการแกไ้ขสัญญาการจ่ายชาํระใหม่ ดว้ยเหตุน้ี ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี ยงัคงจดัประเภทตามตารางการจ่ายชาํระเดิม ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัประเมินแลว้ว่าจะไม่มีภาระหน้ีท่ีตอ้ง
ประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน จากการขอผอ่นผนัระยะเวลาการจ่ายชาํระเงินดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยไม่ไดจ่้ายชาํระตามเง่ือนไขของสัญญาในเดือนมีนาคม 2561 โดยบริษทัยอ่ยจ่ายชาํระ 

- เงินตน้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2.5 ลา้นบาท จากเดิมท่ีตอ้งจ่ายชาํระเงินตน้ท่ี 2.9 ลา้นบาท และ 

- ชาํระดอกเบ้ียเพียงร้อยละ 1  หรือเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท จากเดิมตอ้งชาํระในอตัราร้อยละ 5 เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 1.9 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดรั้บอนุมติัให้มีการเปล่ียนแปลงตารางการชาํระหน้ีกบัเจา้หน้ีเฉพาะกลุ่มธนาคาร 
โดยจ่ายชาํระเงินตน้จากเดิม 2.9 ลา้นบาท คงเหลือ 2.5 ลา้นบาท ยอดเงินตน้ท่ีจะตอ้งจ่ายลดลงเดือนละ 0.4 ลา้นบาท ใหย้กไป
จ่ายงวดสุดทา้ยของแผนปรับโครงสร้างหน้ีแทน ส่วนการชาํระดอกเบ้ียจากเดิมในอตัราร้อยละ 5 ในงวด 67-77 (มีนาคม 2561 
- มกราคม 2562) เป็นระยะเวลา 11 เดือน ให้ชาํระเพียงอตัราร้อยละ 1 ส่วนอตัราร้อยละ 4 ท่ีเหลือนั้นให้รวมชาํระงวดท่ี 78 
(กมุภาพนัธ์ 2562) แทน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
  หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี 722,339,101  723,531,142 
  หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี (722,339,101)  (723,531,142) 
  หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี -  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยชาํระคืนเงินตน้ของเดือนสิงหาคม 2561 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
ตารางชาํระหน้ีใหม่ในกลุ่มเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 บริษทัย่อยหยุดการจ่ายชาํระเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย บริษัทย่อยจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสินของการจ่ายชําระไม่เป็นไปตามข้อตกลงจาํนวน 61.07 ล้านบาท  
(อตัราดอกเบ้ียผิดนดัจาํนวนร้อยละ 18-25 ต่อปี) และตามสัญญาครบกาํหนดท่ีตอ้งชาํระคืนเงินกูต้ามแผนในเดือนสิงหาคม 
2563 จากเหตุดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทหน้ีสินแผนฟ้ืนฟูเป็นหมุนเวียนทั้งจาํนวน ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่ง
การขอเจรจาการชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงินเพ่ือเสนอแผนปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ 

20. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 269,394,176 268,615,000 

จ่ายคืนเงินกู ้ (15,447,749) (14,730,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 253,946,427 253,885,000 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 บริษทัไดรั้บบนัทึกขอ้ตกลงกบัธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ในเร่ืองขอผ่อนปรนเง่ือนไข
ในการจ่ายชาํระหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 โดยมีขอ้ตกลงการจ่ายชาํระหน้ีเงินกูใ้ห้กบัทางธนาคารดงัน้ี 

1. ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 บริษทัตกลงจ่ายชาํระเฉพาะดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนใหม่ตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาสินเช่ือเป็นงวดรายเดือนทุกเดือน 

2. ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 บริษทัตกลงจ่ายเงินตน้ใหก้บัทางธนาคารเดือนละ 1,252,500 บาท 

3. ตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564 บริษทัตกลงจ่ายเงินตน้ใหก้บัทางธนาคารเดือนละ 2,505,000 บาท 

4. ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม  2564 ถึง  กนัยายน  2564 บริษทัตกลงจ่ายเงินตน้ให ้กบัทางธนาคารเดือนละ 
3,757,500 บาท 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 253,946,427  269,394,176  253,885,000  268,615,000 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (37,336,427)  (60,537,749)  (37,275,000)  (59,820,000) 

สุทธิ 216,610,000  208,856,427  216,610,000  208,795,000 
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5. ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2568 บริษทัตกลงจ่ายเงินตน้ใหก้บัทางธนาคารเดือนละ 5,010,500 บาท 

ทั้งน้ีธนาคารไดใ้ชเ้งื่อนไขการคํ้ าประกนั  เงื่อนไขการดาํรงรักษาอตัราส่วนทางการเงิน  และอตัราดอกเบ้ียตามเดิม 
และตกลงขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2567 เปล่ียนเป็นวนัท่ี 30 สิงหาคม 2568  

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง จาํนวน 300 ลา้นบาท และได้
นาํท่ีดินกบัส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรไปจดจาํนองเป็นประกนัเพิ่มเติมจากเดิม (หมายเหตุ 11) บริษทัไดรั้บเงินกูย้ืมจาก
สัญญาดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR- ส่วนต่าง (Margin) ร้อยละ 1.775 ต่อปี (อตัราดอกเบ้ีย 
MLR ซ่ึงในขณะทาํสัญญาฉบบัน้ีธนาคารไดป้ระกาศกาํหนดในอตัราร้อยละ 6.775 ต่อปี) 

ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11) ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารขา้งตน้ 

นบัตั้งแต่วนัทาํสัญญาฉบบัน้ีเป็นตน้ไปจนกว่าผูข้อสินเช่ือจะชาํระหน้ีที่มีต่อธนาคารเสร็จส้ิน ผูข้อสินเช่ือตกลงรักษา
สัดส่วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

- รักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน นบัตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567 ไม่เกิน 1 เท่า 

- รักษาอตัราส่วนทางการเงิน นบัตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567 ไม่ตํ่ากว่า 1.20 เท่า 

นบัตั้งแต่วนัทาํสัญญาฉบบัน้ีเป็นตน้ไปจนกว่าผูข้อสินเชื่อจะชาํระหน้ีที่มีต่อธนาคารเสร็จส้ิน ผูข้อสินเชื่อตกลงไม่
กระทาํการดงัน้ี 

- ให้กูย้ืมแก่บุคคลที่เก่ียวขอ้ง และกรรมการของผูข้อสินเช่ือเป็นจาํนวนเงินเกินกว่า 60,000,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบังบการเงินของผูข้อสินเช่ือ (ตามขอ้มูลงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

- จาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง ก่อให้เกิดภาระติดพนัเหนือหรือทาํให้ตกอยูใ่นความรับผิดชอบหรือ
เง่ือนไขใดๆ บนอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงงาน UMI1 และเคร่ืองจกัรของโรงงาน UMI1 ที่มีผลทาํให้บุคคลอื่นมี
สิทธิเหนือสินทรัพยด์งักล่าวของผูข้อสินเชื่อ และไม่ว่าจะโดยประการใดให้ผูอื้่นใดทั้งส้ิน เวน้แต่ให้ไวก้บั
ธนาคาร หรือ ไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

- คํ้าประกนัหน้ีของบริษทัอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นหน้ีประเภทหน่ึงประเภทใดหรือหลายประเภท ท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีหรือ
ที่จะมีข้ึนใหม่ในภายหนา้กบัผูใ้ห้กู  ้และ/หรือ ผูใ้ห้สินเชื่ออื่นใด เวน้แต่ให้ไวก้บัธนาคาร หรือไดร้ับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

- ลงทุนในกิจการร่วมคา้ และ/หรือกิจการในลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกนั และบริษทัอื่นใด ในจาํนวนเงินเกินกว่า 
315,000,000 บาท เวน้แต่ไม่รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากธนาคาร 

ผูข้อสินเช่ือตกลงชาํระดอกเบ้ียต่างหากเป็นประจาํทุกเดือน นบัตั้งแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรกเป็นตน้ไปและชาํระหน้ี
เงินตน้เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกนั เป็นจาํนวนเท่ากบัอตัราร้อยละ 1.67 ของจาํนวนเงินกูที้่เบิกใช  ้กาํหนดชาํระ
ภายในวนัที่ทาํการสุดทา้ยของเดือน เร่ิมชาํระเงินตน้นบัตั้งแต่เดือนแรกที่การเบิกใชเ้งินกูเ้ป็นตน้ไป และตอ้งชาํระหน้ี
ทั้งหมดให้เสร็จส้ินครบถว้นภายใน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูค้ร้ังแรก 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

57 

 
 

21. ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดท้าํการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีการ Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562 
ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 110,846,932 85,268,633  93,517,123  72,340,392 
บวก ผล (กาํไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์       

ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการ       
แสดงฐานะการเงิน - 3,554,541  -  - 
จาํนวนท่ีรับรู้ 12,134,456 32,573,803  8,324,758  30,245,916 

หกั หน้ีสินลดลงจากการชาํระ (23,610,791) (10,550,045)  (19,471,939)  (9,069,185) 
ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 99,370,597 110,846,932  82,369,942  93,517,123 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัให ้
มีกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 99,370,597 110,846,932  82,369,942  93,517,123 

        
    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,937,657  7,389,725  5,373,471  5,510,056 
    ดอกเบ้ียของภาระผกูพนั 3,419,114  3,452,226  2,951,287  2,898,036 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  21,731,852  -  21,837,824 
ผล (กาํไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ 
     ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงวด 1,777,685 

 
-  -  - 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 12,134,456  32,573,803  8,324,758  30,245,916 

        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 99,370,597  110,846,932  82,369,942  93,517,123 
หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี (6,551,844)  (4,502,484)  (5,249,244)  (3,609,184) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - 
สุทธิ 92,818,753  106,344,448  77,120,698  89,907,939 

 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

58 

 
 

ขอ้สมมติฐานที่สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.55 - 3.30 2.55 - 3.30  2.87 - 3.30  2.87 - 3.30 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ) 4.83 - 5.84 4.83 - 4.99  4.89 - 4.99  4.89 - 4.99 
อตัราการลาออก (ร้อยละ) 0 - 28 0 - 28  0 - 28  0 - 28 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 55 - 60 55 - 60  60  60 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง

ร้อยละ 0.50 
อตัราคิดลด (4,280,373) 4,539,067 (3,704,195) 3,928,290 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5,509,792 (5,218,856) 4,758,249 (4,506,331) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (5,935,678) 6,281,938 (5,085,757) 5,409,774 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
เนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆที่เกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอื่นซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์กนั 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินผลประโยชน์ที่ตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภายใน 1 ปี 7,530,293  5,297,637 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 49,812,598  41,461,844 
เกินกวา่ 5 ปี 104,460,264  88,322,340 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั นั้นไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
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วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่าย
ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนในงวดที่กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช  ้ปัจจุบนับริษทัไดม้ีการรับรู้ตน้ทุนบริการในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 23.12 ลา้นบาท และ จาํนวนเงิน 
21.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่

หน่ึงปี 
 รวม 

 31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม
2562 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,608,811  3,235,702  20,312,611  1,494,189  33,921,422  4,729,891 
หกั ดอกเบ้ียภายใต้
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (392,619) 

 
(159,698) 

 
(3,172,036) 

 
(68,338) 

 
(3,564,655) 

 
(228,036) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,216,192  3,076,004  17,140,575  1,425,851  30,356,767  4,501,855 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่

หน่ึงปี 
 รวม 

 31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม
2562 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8,908,808  1,988,805  19,359,699  -  28,268,507  1,988,805 
หกั ดอกเบ้ียภายใต้
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,297,942) 

 
(62,012) 

 
(1,874,975) 

 
- 

 
(3,172,917) 

 
(62,012) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,610,866  1,926,793  17,484,724  -  25,095,590  1,926,793 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
        
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 13,608,811 3,235,702  8,908,808  1,988,805 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 20,312,611 1,494,189  19,359,699  - 

 33,921,422  4,729,891  28,268,507  1,988,805 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของหน้ีสินทางการเงิน (3,564,655) (228,036)  (3,172,917)  (62,012) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 30,356,767 4,501,855  25,095,590  1,926,793 

23. จ่ายเงนิปันผล 

ในระหวา่งปี 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติงดการจ่ายเงินปันผล 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 2.10 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 2.10 ลา้นบาท 

24. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ
หา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 
 

2562 2563  2562 
เงินเดือนและค่าแรงงานและผลประโยชน์อ่ืน 456.88 468.98 295.79  324.24 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 209.59  213.15  86.35  91.56 
ค่าเช่าจ่าย 7.34  18.51  2.55  11.31 
ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 126.05  135.36  82.93  89.62 
ค่าแก๊สธรรมชาติ 234.96  311.42  166.32  222.80 
ค่าขนส่ง 150.26  160.29  119.91  133.40 
ค่าหินขดักระเบ้ือง 0.95  2.57  -  - 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 381.86  348.89  277.79  233.45 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่ง 98.34  40.86  60.36  26.58 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (โอนกลบั) (0.51)  (7.97)  -  (7.28) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 3.21  (0.91)  3.05  0.15 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -  9.57  -  - 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทั้ งหมดของบริษัทตามความใน
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน พนกังานจะ
ไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทาํงานกบับริษทั บริษทัไดแ้ต่งตั้ง
ผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนตามขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 29,042,980  27,758,779  28,337,777  26,991,209 

 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

62 

 
 

27. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (1,034,168) (1,903,528) - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 13,958,191 6,066,976 891,075 15,477,209 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 12,924,023 4,163,448 891,075 15,477,209 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2563 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2562 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (82,920,691)  (74,624,482) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (16,584,138) 20 (14,924,896) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  -  - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  16,584,138  14,924,896 

รวม  -  - 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (82,920,691) (59,147,273) 
ภาษีเงินได ้ - (15,477,209) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได ้ (82,920,691) (74,624,482) 
บวก (หกั) รายการท่ีตอ้งบวกกลบัตามประมวลรัษฎากร 131,069,586 - 
                  รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร (26,529,740) 74,624,482 
                  ขาดทุนทางภาษีท่ีไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (21,619,155) - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี - - 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ผลกระทบทางภาษี :   
หน้ีสิน (สินทรัพย)์ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 891,075 15,477,209 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 891,075 15,477,209 

28. ผลกําไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงนิลงทุน 

มีการเคล่ือนไหวในระหว่างปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมาตน้ปี (7,326,492)  (7,165,291)  (7,011,452)  (6,848,402) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าในระหวา่งปี 1,824,102  (161,201)  1,822,750  (163,050) 
ยอดคงเหลือปลายปี (5,502,390)  (7,326,492)  (5,188,702)  (7,011,452) 
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29. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (พนับาท) (98,224) (68,679) (82,030) (59,147) 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 836,505 836,505 836,505 836,505 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี - - - - 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 836,505 836,505 836,505 836,505 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุน้) (0.12) (0.08) (0.10) (0.07) 

30. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการทางบญัชีจาํนวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย
ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
กลุ่มเดียวกนั งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑด์งัน้ี 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เซอมาส จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีเอน จาํกดั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอสแอนดพี์ คอนซลัแตนท ์  โดยบุคคลผูซ่ึ้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี  กรรมการบริษทัยอ่ย 

นโยบายการกําหนดราคา 
รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารกาํหนดราคา 

รายการซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   
บริษทั เซอมาส จาํกดั  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ราคาท่ีบริษทัใหญ่กาํหนด และเป็นราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาด 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป   
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
   
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.71 ต่อปี 
   
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 - 7.50  ต่อปี 
   
ขายสินทรัพย ์   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ตามตน้ทุนจริง 
   
รายไดค้่าเช่า  ตามท่ีตกลงในสัญญา (คิดตามพ้ืนท่ี) ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าตลาด 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  อตัราค่าเช่า 34,320 บาท ต่อเดือน ********* 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั  อตัราค่าเช่า 116,610 บาท ต่อเดือน 
บริษทั เซอมาส จาํกดั  อตัราค่าเช่า 57,000 บาท ต่อเดือน 
   
รายไดค้่าดาํเนินการขาย   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ในรอบปี 2562 เดือน 1 - 8 คิดอตัราร้อยละ 4 ของยอดขายท่ี 
  ดาํเนินการขาย เดือน 9 เป็นตน้ไป คิดค่าใชจ่้ายตาม ******** 
   
รายไดด้อกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
   
รายไดค้่าบริหารจดัการ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสัญญา (เดือนละ 350,000 บาท) 
  *** ,******** 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั  ตามท่ีตกลงในสัญญา ตามเอกสารการเรียกเกบ็เงิน 
   
รายไดบ้ริหารดา้นการตลาด   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสัญญา (เดือนละ 500,000 บาท)  
  **** , ******** 
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รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารกาํหนดราคา 
รายไดต่้างๆ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสัญญา (เดือนละ 815,000 บาท)  
  *****,******** 
   
รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสัญญา (เดือนละ 50,000 บาท)****** 
   
รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสัญญา (เดือนละ 54,503.34 บาท)******* 
   
ค่าใชจ่้าย   
ค่าเช่า   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสัญญา (อตัราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท) 
   
ค่าท่ีปรึกษา   
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอสแอนดพี์ คอนซลัแตนท ์  ตามท่ีตกลงในสัญญา (อตัราเดือนละ 95,000 บาท) 
  ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี  อตัราเดือนละ 40,000 บาท 
   
ค่าตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นเบ้ียประชุมกรรมการ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั 

*บริษทัไดต้กลงทาํสัญญากบับริษทัใหญ่เพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีบริเวณคลงัสินคา้สาํหรับวางสินคา้ โดยกาํหนดอตัราเช่าเดือนละ 60,000
บาท สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอก
เลิกสัญญา 

**บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาว่าจา้งดาํเนินการขายกบับริษทัใหญ่ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายท่ีบริษทั
ใหญ่ดาํเนินการให้ สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี 
หากไม่มีการบอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาว่าจา้งดาํเนินการขายกบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งใน
อตัราร้อยละ 4 (จากเดิมร้อยละ 2 ) สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และต่อ
สัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและทาํสัญญาบริการใหม่ 

***บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัใหญ่ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 211,666.66 บาท โดยใหบ้ริษทัใหญ่
ดาํเนินการให ้สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หาก
ไม่มีการบอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาว่าจา้งบริหารจดัการกบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ
350,000 บาท (จากเดิมเดือนละ 211,666.66 บาท) สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและทาํสัญญาบริการใหม่ 
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****บริษัทได้ตกลงทาํสัญญาว่าจ้างบริหารด้านการตลาด โดยกาํหนดอตัราค่าจ้างเดือนละ 500,000 บาท โดยให้บริษทัใหญ่
ดาํเนินการให ้สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หาก
ไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและทาํสัญญาบริการใหม่ 

*****บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาการจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 625,000 บาท โดยใหบ้ริษทัใหญ่ดาํเนินการ
ให้ สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการ
บอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาการจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ กบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 815,000 
บาท (จากเดิมเดือนละ 625,000 บาท) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและทาํสัญญาบริการใหม่ 

******บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 50,000 บาท โดยให้บริษทั
ใหญ่ดาํเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจาํนวนมาท่ีบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปันค่าบริการตาม
สัดส่วนให้บริษทั และเรียกเกบ็ค่าบริการดงักล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี   
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

*******บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 54,503.34 บาท โดย
ให้บริษัทใหญ่ดาํเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจาํนวนมาท่ีบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสัดส่วนใหบ้ริษทั และเรียกเกบ็ค่าบริการดงักล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 
ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

********บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยกาํหนดอตัราค่าบริการดงัต่อไปน้ี  

 1.ค่าใชจ่้ายของบุคลากรในหน่วยงานสนบัสนุน  815,000 บาท ต่อ เดือน 

 2.คา่บริการเช่ารถยนต ์    111,400 บาท ต่อ เดือน 

 3.ค่านํ้ามนัรถยนต ์     อตัราตามจริงท่ีเกิดข้ึน 

 4.ค่าเช่าท่ีจอดรถยนต ์    6,200 บาท ต่อ เดือน 

 5.ค่านํ้าค่าไฟฟ้า     ร้อยละ 11 ของค่าใชจ่้ายจริงตามพ้ืนท่ี 

 6.ค่าโทรศพัท ์     1,200 บาท ต่อ เดือน 

 7.ค่าเช่าคอมพิวเตอร์    17,850 บาท ต่อ เดือน 

สัญญามีกาํหนดระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในสัญญาฉบบัน้ี หากครบ
กาํหนดโดยบริษทัไม่ไดบ้อกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อเน่ืองจนกว่าอีกฝ่ายจะบอกเลิกสัญญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหอี้กฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

*********บริษทัไดต้กลงทาํสัญญากบับริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของหอ้งชุดเลขท่ี 65 / 227 ชั้น 28A รวมพ้ืนท่ี 88 ตาราง
เมตรของอาคารชาํนาญเพญ็ชาติ โดยกาํหนดอตัราเช่าเดือนละ 34,320 บาท สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน  
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและกิจการที่เก่ียวข้องกันมียอดคงเหลือระหว่างกันที่สําคัญ ดังนี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
      30.1.1 ลูกหน้ีการคา้        
 ลูกหน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  23,358,885  25,848,225 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  2,964,921  2,859,252 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 9,252,722  100,705  -  - 
 รวม 9,252,722  100,705  26,323,806  28,707,477 

       
      30.1.2 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  35,043,010  55,043,010 
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  10,000,000  5,000,000 
 รวม -  -  45,043,010  60,043,010 

         
 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการเคล่ือนไหวระหวา่งปีดงัน้ี 
        ยอด ณ วนัตน้ปี -  -  60,043,010  60,043,010 
 เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  5,000,000  - 
        ลดลงระหวา่งปี -  -  (20,000,000)  - 
        ยอด ณ วนัส้ินปี -  -  45,043,010  60,043,010 

         
      30.1.3 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน      
 บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  49,102,081  - 

         
      30.1.4 ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน        
 บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  -  49,102,081 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 
      30.1.5 เจา้หน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั เซอมาส จาํกดั -  -  1,932,420  462,401 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  43,850,477  45,128,058 
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  418,429  313,938 
         
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล        
   จาํกดั -  58,850  -  58,850 

 รวม -  58,850  46,201,326  45,963,247 

         
      30.1.6 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

   ประกอบดว้ย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,390,000  16,090,000  -  - 

        

     เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   มีการเคล่ือนไหวระหวา่งปี ดงัน้ี     
           ยอด ณ วนัตน้ปี 16,090,000  19,290,000  -  - 

    เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,000,000  2,000,000  -  - 
           ลดลงระหวา่งปี (2,700,000)  (5,200,000)  -  - 
           ยอด ณ วนัส้ินปี 15,390,000  16,090,000  -  - 
        
    เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,390,000  16,090,000  -  - 
     หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี (11,890,000)  (14,090,000)  -  - 
     เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
         - สุทธิ 3,500,000  2,000,000 

 
-  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน - ส่วนของผูบ้ริหาร ตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 36.67 ลา้นบาท และ 32.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน 35.04 ลา้น
บาท ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.71 - 7.50 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั เป็นจาํนวน 10.00 ลา้นบาท 
ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวน 3.50 ลา้นบาท ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั 
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวน 11.89 ลา้นบาท ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั 
กาํหนดชาํระคืนภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีทาํสัญญา ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2542 และอตัราดอกเบ้ีย (เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํหกเดือนของสถาบนัการเงินประเภทบุคคลต่อปี) +2% ต่อปี ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ไดต้ามภาวะเศรษฐกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 49.10 ลา้นบาท จากผลของการขาย
เคร่ืองจกัรเพื่อใชใ้นการผลิตกระเบ้ืองเซรามิคใหบ้ริษทัยอ่ย (บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)) โดยภายใตส้ัญญากาํหนดใหมี้
การชาํระดงัน้ี 

1. ใหคิ้ดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.71 ต่อปี (โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีในสัญญา)  

2. ให้ชาํระดอกเบ้ียงวดแรก ในส่วนของดอกเบ้ียร้อยละ 5 (จากร้อยละ 6.71 ต่อปี) ในเดือนมีนาคม 2562 จาํนวน 1.52 ลา้นบาท 
และชาํระต่อไปทุกเดือนจนกวา่จะชาํระเงินตน้ครบถว้น  

3. ส่วนอตัราดอกเบ้ียท่ีเหลือร้อยละ 1.71 ต่อปี เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนกนัยายน 2563 จาํนวน 1.72 ลา้นบาท และชาํระต่อไป
ทุกเดือนจนกวา่จะชาํระเงินตน้จะครบถว้น และ 

4. ชาํระเงินตน้ 36 งวด งวดละเท่าๆกนั โดยเร่ิมจ่ายชาํระงวดแรกเดือนกนัยายน 2563 เป็นจาํนวนเงิน 1.36 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บชาํระดอกเบ้ียงวดแรกแลว้ เป็นจาํนวน 1.52 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) ไม่ไดช้าํระคืนเงินตน้งวด จาํนวน 5.44 ลา้นบาท ส่งผลให้
บริษทัจดัประเภทเป็นลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนทั้งจาํนวน อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่ไดท้าํการคิดดอกเบ้ียผิดนดัชาํระเน่ืองจากมิได้
ระบุไวใ้นสัญญา ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาการรับชาํระหน้ีกบับริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

30.2 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันทีม่นัียสําคญั สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงันี ้
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
30.2.1 ขายสินคา้และบริการ        
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  22,780,295  34,176,128 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  46,553,280  39,323,664 
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 
       

 51,675,869  166,137  -  - 
 รวม 51,675,869  166,137  69,333,575  73,499,792 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
30.2.2 รายไดอ่ื้น        
 บริษทั เซอมาส จาํกดั -  -  320,584  372,185 
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  6,070,890  3,467,032 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  23,798,286  32,201,287 
 รวม -  -  30,189,760  36,040,504 
        
30.2.3 รายไดค้่าเช่า        
 บริษทั เซอมาส จาํกดั -  -  684,000  684,000 
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  1,639,320  1,399,320 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  411,840  137,280 
 รวม -  -  2,735,160  2,220,600 
         
30.2.4 รายไดค้่าดาํเนินการขาย        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  1,907,368  9,386,880 
บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งดาํเนินการขายกบับริษทัยอ่ย โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายท่ีบริษทัใหญ่
ดาํเนินการให ้สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี 
หากไม่มีการบอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งดาํเนินการขายกบับริษทัยอ่ยใหม่ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งใน
อตัราร้อยละ 4 (จากเดิมร้อยละ 2) สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และต่อ
สัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและทาํสัญญาบริการใหม่
โดยกาํหนดอตัราค่าบริการดงัต่อไปน้ี 

 1.ค่าใชจ่้ายของบุคลากรในหน่วยงานสนบัสนุน  815,000 บาท ต่อ เดือน 

 2.ค่าบริการเช่ารถยนต ์    111,400 บาท ต่อ เดือน 

 3.ค่านํ้ามนัรถยนต ์     อตัราตามจริงท่ีเกิดข้ึน 

 4.ค่าเช่าท่ีจอดรถยนต ์    6,200 บาท ต่อ เดือน 

 5.ค่านํ้าค่าไฟฟ้า     ร้อยละ 11 ของค่าใชจ่้ายจริงตามพื้นท่ี 

 6.ค่าโทรศพัท ์     1,200 บาท ต่อ เดือน 

 7.ค่าเช่าคอมพิวเตอร์    17,850 บาท ต่อ เดือน 



บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

72 

 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
สัญญามีกาํหนดระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 นับตั้งแต่วนัท่ีระบุในสัญญาฉบบัน้ี หาก
ครบกาํหนดโดยบริษทัไม่ไดบ้อกเลิกสัญญา ให้ถือวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อเน่ืองจนกวา่อีกฝ่ายจะบอกเลิกสัญญาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหอี้กฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

30.2.5 ค่าบริหารงาน        
           บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  122,520  - 
        
30.2.6 รายไดค้่าบริหารจดัการ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)* -  -  -  3,566,528 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั** -  -  12,083,702  10,598,462 
รวม -  -  12,083,702  14,164,990 

*บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาว่าจา้งบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย (บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)) โดยกาํหนดอตัราค่าจา้ง
เดือนละ 211,666.67 บาท โดยให้บริษัทใหญ่ดาํเนินการให้ สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการ
กบับริษทัย่อยใหม่ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 350,000 บาท (จากเดิม 211,666.67 บาท) สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี  
1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและทาํสัญญาบริการใหม่ 

**บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาว่าจา้งบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย (บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั) โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งตาม
เอกสารเรียกเกบ็เงินต่อเดือน โดยให้บริษทัใหญ่ดาํเนินการให ้สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก  
 
30.2.7 รายไดบ้ริหารดา้นการตลาด        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  -  4,000,000 

บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งบริหารดา้นการตลาดกบับริษทัยอ่ย โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 500,000 บาท โดยใหบ้ริษทั
ใหญ่ดาํเนินการให้ สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ  
1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและทาํสัญญาบริการใหม่ 
 
30.2.8 รายไดจ้ากเร่ืองอ่ืนๆ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  9,780,000  9,780,000 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งอ่ืนๆ กบับริษทัยอ่ย โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 625,000 บาท โดยใหบ้ริษทัใหญ่ดาํเนินการ
ให ้สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต่้อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการ
บอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาว่าจ้างอ่ืนๆกบับริษทัย่อยใหม่ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 815,000 บาท  
(จากเดิม 625,000 บาท) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและทาํสัญญาบริการใหม่ 
        
30.2.9 รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  600,000  600,000 

บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศกบับริษทัยอ่ย โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 50,000 บาท โดย
ให้บริษทัใหญ่ดาํเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจาํนวนมาท่ีบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสัดส่วนใหบ้ริษทั และเรียกเกบ็ค่าบริการดงักล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 
1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
30.2.10 รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ       

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  654,040  619,720 

บริษทัไดต้กลงทาํสัญญาว่าจา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ โดยกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 54,503.34 บาท โดยให้
บริษัทใหญ่ดาํเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจาํนวนมาท่ีบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสัดส่วนใหบ้ริษทั และเรียกเกบ็ค่าบริการดงักล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 
1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
30.2.11 ค่าสิทธิในการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ       
          บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  135,000  - 
        
30.2.12 ดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัร       

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  -  41,325 
        

30.2.13 ดอกเบ้ียรับตามสัญญากูย้มื        
บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  3,371,552  4,071,413 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  538,525  118,014 
รวม -  -  3,910,077  4,189,427 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
30.2.14 ดอกเบ้ียรับจากการผอ่นชาํระค่าซ้ือเคร่ืองจกัร       

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  3,303,776  3,312,803 
        

30.2.15 ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้        
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั เซอมาส จาํกดั -  -  10,761,515  17,787,720 
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  37,407,552  29,808,024 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  237,417,560  278,135,925 

 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 651,020  2,254,170  110,000  2,254,170 
 รวม 651,020  2,254,170  285,696,627  327,985,839 
        
30.2.16 ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร        
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั -  -  2,460,672  2,639,218 
 บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  5,250  60,480 
 บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั -  -  33,645  33,645 
 รวม -  -  2,499,567  2,733,343 
   
30.2.17 ค่าเช่าคลงัสินคา้        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) -  -  720,000  720,000 
         
30.2.18 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ       
- ผลประโยชน์ระยะสั้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 31.58 ลา้นบาท และ 28.70 ลา้นบาท 
และจาํนวน 31.58 ลา้นบาท และ 28.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 0.85 ลา้นบาท และ 0.20 
ลา้นบาท และจาํนวน 0.85 ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

        
30.2.19 ค่าท่ีปรึกษา        

หจก. เอสแอนดพี์ คอนซลัแตนท ์ 570,000  1,656,000  570,000  1,656,000 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี 390,000  480,000  390,000  480,000 
รวม 960,000  2,136,000  960,000  2,136,000 
- หจก. เอสแอนดพี์ คอนซลัแตนท ์ส้ินสุดสัญญาจา้งวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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31. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ส่วนงานการธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนังใน
ประเทศ และ (2) ส่วนงานการธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนงัต่างประเทศ บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมินกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายได ้และกาํไรขั้นตน้ของส่วนงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
 ธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนงั     

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  อื่น ๆ  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
ขายสุทธิ 2,088  2,117  127  158  107  139  2,322  2,414 
หกั ตน้ทุนขาย (1,607)  (1,656)  (103)  (129)  (64)  (86)  (1,774)  (1,871) 
กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 481  461  24  29  43  53  548  543 

รายไดอ้ื่น             18  54 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (297)  (342) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (290)  (287) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (32)  (29) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (83)  (37) 
ภาษีเงินได ้             13  4 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี             (123)  (94) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่          (98)  (69) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม           (25)  (25) 

            (123)  (94) 

สินทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 :              
สินทรัพยถ์าวร             1,512  1,593 
สินทรัพยอ์ื่น             1,589  1,484 
รวมสินทรัพย ์             3,101  3,077 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนงั     
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  อื่น ๆ  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
ขายสุทธิ 1,704  1,813  112  133  12  5  1,828  1,951 
หกั ตน้ทุนขาย (1,316)  (1,433)  (93)  (111)  (12)  (4)  (1,421)  (1,548) 
กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 388  380  19  22  -  1  407  403 

รายไดอ้ื่น             23  28 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (229)  (274) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (232)  (180) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (32)  (29) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (20)  (22) 
ภาษีเงินได ้             1  15 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี             (82)  (59) 

                

สินทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 :              

สินทรัพยถ์าวร             676  716 
สินทรัพยอ์ื่น             1,388  1,401 
รวมสินทรัพย ์             2,064  2,117 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ภายหน้า 

32.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการ 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร รถยนต ์อุปกรณ์และสัญญาบริการ โดยอายุ
ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน       

ภายในระยะเวลา 1 ปี -  9,520  -  8,823 

ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี -  21,403  -  12,100 

ระยะเวลามากกวา่ 3 ปี ถึง 5 ปี -  4,264  -  4,265 

    รวม -  35,187  -  25,188 

ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ        

ภายในระยะเวลา 1 ปี 2,373  17,351  2,301  2,022 

ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี 2,232  2,133  2,112  2,132 

ระยะเวลามากกวา่ 3 ปี ถึง 5 ปี 57  148  57  148 

 รวม 4,662  19,632  4,470  4,302 

ภาระผกูพนัท่ีลดจากงวดส้ินปี เกิดจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาใช ้ทาํให้ตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าทางการเงินออกจากภาระผูกพนั ส่วนภาระผูกพนัท่ีเหลือจะเป็น
สัญญาบริการและสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
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32.2    หนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562 

เลตเตอร์ออฟเครดติท่ียงัไม่ได้ใช้         

(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 0.73  0.49  0.73  0.49 

หนังสือคํา้ประกัน        
   - การคํ้าประกนัการชาํระเงินค่า 
         กระแสไฟฟ้า 16.01 

 
12.40  10.00  10.00 

   - การคํ้าประกนัการชาํระเงินค่า
แก๊ส 16.00  16.00  -  - 

- การคํ้าประกนัอ่ืน 2.02  1.46  -  - 
วงเงนิสินเช่ือ 660 และ 660 ล้านบาท 
ในปี 2563 และ 2562 

- วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  365.85  313.81  365.85  313.81 

33. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือการเกง็กาํไรหรือป้องกนัความเส่ียง 
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ก) ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กิจการมีความเสี่ยง
จาก อตัราดอกเบี้ยที่สาํคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ดงันั้นกิจการจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในอนาคต 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นสาระสาํคญั ดงันี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  
อตัราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอตัรา

ตลาด  
อตัราดอกเบี้ยคงที่ 

  
ไม่มีอตัราดอกเบี้ย 

  
รวม 

   อตัรา
ดอกเบี้ยร้อย
ละต่อปี 

  
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562   

สินทรัพย์ทางการเงนิ                                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  70.76  24.43  -  -  19.36  25.37  90.12  49.80  0.125 – 0.25 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -  -  49.10  -  637.81  531.54  686.91  531.54  6.71 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น -  -  -  -  24.43  22.25  24.43  22.25  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน -  -  5.09  2.48  14.27  12.66  19.36  15.14  0.90 

หนีส้ินทางการเงิน                  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
     จากสถาบนัการเงิน 63.80  94.01  -  -  0.73  -  64.53  94.01  2.25 – 6.87 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวียนอื่น -  -  49.10  -  389.69  271.58  438.79  271.58  3.00 – 6.71 
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี                 
- หนี้สินภายใตแ้ผนปรับโครงสร้างหนี้ 722.34  723.53  -  -  -  -  722.34  723.53  5.00 – 25.00 
- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 37.28  59.82  -  -  0.06  0.72  37.34  60.54  4.50 – 5.00 
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                                                                                                                                                                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  
อตัราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอตัรา

ตลาด  
อตัราดอกเบี้ยคงที่ 

  
ไม่มีอตัราดอกเบี้ย 

  
รวม 

   อตัรา
ดอกเบี้ยร้อย
ละต่อปี 

  
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562   

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหนึ่งปี -  -  13.22  3.08  -  -  13.22  3.08  0.41 – 6.71 
เงินกูย้มืระยะยาว                  
- หนี้สินภายใตแ้ผนปรับโครงสร้างหนี้ -  -  -  -  -  -  -  -  - 
- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 216.61  208.86  -  -  -  -  216.61  208.86  4.50 – 5.00 
- เงินกูย้มืจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -  -  13.50  7.00  1.89  9.09  15.39  16.09  0.41 – 6.71 
หนี้สินตามสัญญาเช่า -  -  8.65  1.43  8.49  -  17.14  1.43  0.41 – 0.83 
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ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และ T/R หน้ีระยะสั้นต่างประเทศซ่ึงไม่ไดมี้การทาํ
สัญญาป้องความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

  
สกลุเงิน 

 ณ วนัท่ี 31      
ธนัวาคม 2563 

 
ณ วนัท่ี 31      

ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  US Dollar  135,069.33  216,622.68 
       

เจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  US Dollar  1,054,121.45  447,024.23 

  EURO  85,032.34  42,908.58 

  Pound Sterling  8.08  8.08 

  YEN  74,000.00  176,000.00 

       
เจา้หน้ีการคา้ทรัสตรี์ซีท US Dollar 282,899.63  185,941.00 

       
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ EURO -  - 

 US Dollar -  164,757.07 

ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุนคือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบั ความยุง่ยากในการระดมทุน
ใหเ้พียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิด
จากการท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือซ่ึงมีสภาพ
คล่องและเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วในมูลค่ายติุธรรม 

ง)     ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หลงัจากหักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่ความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญามีจาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั 
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จ) การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้ งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือ
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้ น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนเผื่อขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 8.45 6.63 - - - - 8.45 6.63 
ท่ีดิน - - 464.82 464.82 - - 464.82 464.82 
อาคาร - - 1,112.35 1,150.90 - - 1,112.35 1,150.90 
เคร่ืองจกัร - - 269.08 309.62 - - 269.08 309.62 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 39.86 40.71 - - 39.86 40.71 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - - 4.74 4.74 - - 4.74 4.74 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 8.45 6.63 - - - - 8.45 6.63 
ท่ีดิน - - 346.34 346.34 - - 346.34 346.34 
อาคาร - - 551.45 564.45 - - 551.45 564.45 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีกล่าวขา้งตน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

34. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษทัและบริษทัย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.32 : 1 และ 1.07 : 1 ตามลาํดับ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.49 : 1 และ 0.45 : 1 ตามลาํดบั) 

35. ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวก้ับ
เคร่ืองมือทางการเงินจนทาํใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีจาํนวนมากราย 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายในการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและมีการคํ้าประกนัสําหรับการให้สินเช่ือรายใหญ่
ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นนอกจากน้ีบริษทัได้
ประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีในอดีตของ
ลูกหน้ีซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่เพียงพอแลว้ 
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36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้กบับริษทั จาํนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยแทน 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัเดิม จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 5,000,000 บาท โดยระบุจะใชเ้งินคืนแก่บริษทัภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และไดเ้ปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจากเดิมร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น 5.50 ต่อปี จะจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกวนัทาํการสุดทา้ยของ
แต่ละเดือน 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 บริษทัมีตัว๋สัญญาแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืน ครบกาํหนดชาํระคืน จาํนวน 5 ฉบบั รวม 
55,000,000 บาท 
- โดยตัว๋สัญญาท่ีครบกาํหนด จาํนวน 3 ฉบบั บริษทัไดช้าํระคืนแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นจาํนวนเงิน 12,000,000 บาท

และบุคคลอ่ืน 21,000,000 บาท 
- ส่วนตัว๋สัญญาท่ีครบกาํหนด อีก 2 ฉบับ บริษัทได้ใช้วิธีการออกตั๋วสัญญาใหม่แทนตั๋วสัญญาเดิมให้แก่บุคคลอ่ืน  

จาํนวนเงิน 22,000,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาส โดยครบกาํหนด
ชาํระตัว๋ในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติพิจารณาอนุมติัเรียกและกาํหนดวนัประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจาํปี 2564 ในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบริษทัฯ ชั้น 27 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส 
เซ็นเตอร์ 

37. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 




