
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ดีคอนโปร
ดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้ยกแสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 



 
การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

 
กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายและการให้บริการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ  านวน 
928.01 
ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานขายวสัดุก่อสร้าง จ านวน 763.19 ล้านบาท เป็นจ านวนเงินท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 ขา้พเจา้จึงพิจารณาการรับรู้
รายไดจ้ากการขายสินคา้เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัความถูกตอ้งของการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้  โดย 

● ท าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้   
● ทดสอบการควบคุมภายในท่ีส าคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้งของการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้   
● ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งปี  
● ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ินงวด และตรวจสอบการรับรู้

รายไดว้า่สอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 
 

 
ข้อมูลอ่ืน 

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่ม
บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงาน
ประจ าปีนั้น) ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่คลอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการ
อ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

 



เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให้มี
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม
และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินการต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั
หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมี
อยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

● ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ



เส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกิดจากการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การบนัทึกรายการหรือแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

●    ท  าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ 
        ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี           
        ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 
● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร 
● สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ี
เก่ียวกับ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท่ีอาจเป็น เหตุให้ เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ ต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

● ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

● รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม
บริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี
นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 



 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
(นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

 
 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 86,880,281.56 191,634,897.71 131,919,479.52 60,463,221.69 129,383,543.12 102,209,899.92 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 118,929,931.59 127,659,520.63 156,184,801.19 92,588,472.54 111,302,478.19 143,557,383.67 

     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 8, 25 0.00 0.00 0.00 1,385,000,000.00 1,202,000,000.00 1,139,000,000.00 

     สินคา้คงเหลือ 9 1,532,889,389.30 1,417,571,558.69 1,646,481,517.32 64,188,619.41 63,380,259.51 65,229,544.94 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,738,699,602.45 1,736,865,977.03 1,934,585,798.03 1,602,240,313.64 1,506,066,280.82 1,449,996,828.53 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

     เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 139,663,785.06 0.00 0.00 128,699,349.33 0.00 0.00 

     เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 0.00 0.00 0.00 532,663,420.71 532,663,420.71 459,163,495.71 

     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 333,390,622.27 335,409,146.62 68,728,188.72 0.00 0.00 0.00 

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 13 510,277,049.84 522,006,795.82 498,936,848.57 343,937,648.33 397,291,260.86 415,989,840.25 

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 45,525,270.74 0.00 0.00 19,992,325.89 0.00 0.00 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 3,492,007.80 3,666,664.01 2,274,167.82 28,644.83 36,867.30 70,001.45 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 9,292,535.10 8,619,400.56 8,383,041.22 8,423,563.14 7,804,184.15 7,810,129.01 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,657,386.02 16,634,211.45 13,904,370.01 2,665,678.96 7,746,430.16 7,853,700.77 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,051,298,656.83 886,336,218.46 592,226,616.34 1,036,410,631.19 945,542,163.18 890,887,167.19 

รวมสินทรัพย์ 2,789,998,259.28 2,623,202,195.49 2,526,812,414.37 2,638,650,944.83 2,451,608,444.00 2,340,883,995.72 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี ………. เม่ือวนัท่ี …………….

ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทกุประการ 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………….กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

สินทรัพย์

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

          จากสถาบนัการเงิน 17 165,360,620.52 443,000.14 2,033,884.35 165,360,620.52 443,000.14 2,033,884.35 

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 96,597,236.09 130,819,611.16 183,301,435.63 77,479,039.93 87,205,545.32 108,348,254.39 

     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด

          ช าระภายในหน่ึงปี 19 7,192,413.34 7,519,398.01 3,111,974.89 6,328,170.14 7,519,398.01 3,111,974.89 

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,143,286.61 16,204,339.40 20,048,772.85 10,936,635.78 14,572,873.15 14,252,814.96 

     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 281,293,556.56 154,986,348.71 208,496,067.72 260,104,466.37 109,740,816.62 127,746,928.59 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 26,610,069.58 7,850,785.13 5,100,170.93 1,522,615.39 7,850,785.13 5,100,170.93 

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 9,776,861.08 6,000,914.95 5,736,944.36 9,776,861.08 6,000,914.95 5,736,944.36 

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

          ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 24,728,350.11 21,645,721.19 15,397,457.47 20,207,535.33 17,609,857.07 12,612,284.12 

     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,672,000.00 1,817,000.00 1,551,000.00 0.00 0.00 0.00 

     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 62,787,280.77 37,314,421.27 27,785,572.76 31,507,011.80 31,461,557.15 23,449,399.41 

     รวมหนีสิ้น 344,080,837.33 192,300,769.98 236,281,640.48 291,611,478.17 141,202,373.77 151,196,328.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………….กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562

       หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทนุเรือนหุ้น 21

          ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 5,528,786,396 หุ้น 552,878,639.60 552,878,639.60

      มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

หุ้นสามญั 5,570,003,429 หุ้น 

      มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 557,000,342.90 557,000,342.90 557,000,342.90 557,000,342.90 

          ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 5,386,340,396 หุ้น 

      หุ้นละ 0.10 บาท 538,634,039.60 538,634,039.60 538,634,039.60 538,634,039.60 

หุ้นสามญั 5,204,350,786 หุ้น 

      หุ้นละ 0.10 บาท 520,435,078.60 520,435,078.60 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,325,756,836.14 1,325,756,836.14 1,286,265,070.15 1,325,756,836.14 1,325,756,836.14 1,286,265,070.15 

     ก  าไรสะสม

          จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 55,700,034.29 55,700,034.29 55,700,034.29 55,700,034.29 55,700,034.29 55,700,034.29 

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23 497,133,548.83 478,909,232.50 426,792,285.41 426,948,556.63 390,315,160.20 327,287,484.68 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (6,141,089.68) (5,992,404.63) (5,992,404.63) 0.00 0.00 0.00 

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,411,083,369.18 2,393,007,737.90 2,283,200,063.82 2,347,039,466.66 2,310,406,070.23 2,189,687,667.72 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 34,834,052.77 37,893,687.61 7,330,710.07 0.00 0.00 0.00 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,445,917,421.95 2,430,901,425.51 2,290,530,773.89 2,347,039,466.66 2,310,406,070.23 2,189,687,667.72 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,789,998,259.28 2,623,202,195.49 2,526,812,414.37 2,638,650,944.83 2,451,608,444.00 2,340,883,995.72 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………….กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 928,012,841.93 1,177,219,670.59 658,377,512.14 874,856,085.05 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (613,241,447.08) (773,437,439.76) (436,592,742.01) (577,559,312.21)

ก าไรขั้นตน้ 314,771,394.85 403,782,230.83 221,784,770.13 297,296,772.84 

รายไดอ่ื้น

     รายไดเ้งินปันผล 480,000.00 0.00 14,479,196.00 12,249,296.50 

     อ่ืน ๆ 13,339,005.87 11,443,173.06 10,341,201.63 10,075,094.21 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (139,950,363.77) (164,262,943.22) (104,131,982.61) (130,146,039.60)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (79,835,414.76) (85,167,299.36) (45,328,660.92) (49,921,229.85)

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 108,804,622.19 165,795,161.31 97,144,524.23 139,553,894.10 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,113,120.78 0.00 0.00 0.00 

รำยไดท้ำงกำรเงิน 217,250.53 958,857.53 40,996,209.56 35,506,860.45 

ตน้ทุนทางการเงิน (4,936,531.47) (1,115,121.50) (3,692,665.03) (1,008,547.97)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 115,198,462.03 165,638,897.34 134,448,068.76 174,052,206.58 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (25,823,675.36) (34,960,880.67) (23,368,921.42) (31,527,067.52)

ก ำไรส ำหรับปี 89,374,786.67 130,678,016.67 111,079,147.34 142,525,139.06 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนภำยหลงั 

    -  ผลก ำไรจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้

            วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 10 16,031,735.89 0.00 16,031,735.89 0.00 

    -  ผลก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่

            ของผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว้ 20 892,029.28 0.00 596,504.61 0.00

    -  ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน

            ในบริษทัร่วม (148,685.05) 0.00 0.00 0.00 

    -  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 24 (3,384,753.04) 0.00 (3,325,648.10) 0.00 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 13,390,327.08 0.00 13,302,592.40 0.00 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 102,765,113.75 130,678,016.67 124,381,739.74 142,525,139.06 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                           )

งบการเงนิรวม (บาท)

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563



งบการเงนิเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 

       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 92,433,647.51 131,614,410.63 111,079,147.34 142,525,139.06 

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,058,860.84) (936,393.96) 0.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 89,374,786.67 130,678,016.67 111,079,147.34 142,525,139.06 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 105,823,974.59 131,614,410.63 124,381,739.74 142,525,139.06 

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,058,860.84) (936,393.96) 0.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 102,765,113.75 130,678,016.67 124,381,739.74 142,525,139.06 

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.02 0.02 0.02 0.03 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 5,386,340,396          5,344,928,240          5,386,340,396        5,344,928,240        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                           )

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม (บาท)

- 2 -

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



หมายเหตุ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ก าไรสะสม รวมส่วนของ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

และช าระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งก าไร รวม ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
เปล่ียนแปลงสดัส่วน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 538,634,039.60 1,325,756,836.14 55,700,034.29 478,909,232.50 (5,992,404.63) 0.00 (5,992,404.63) 2,393,007,737.90 37,893,687.61 2,430,901,425.51 
ผลกระทบจากนโยบายการบญัชี 5 0.00 0.00 0.00 (6,953,257.63) 0.00 0.00 0.00 (6,953,257.63) 0.00 (6,953,257.63)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 538,634,039.60 1,325,756,836.14 55,700,034.29 471,955,974.87 (5,992,404.63) 0.00 (5,992,404.63) 2,386,054,480.27 37,893,687.61 2,423,948,167.88 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
     ส าหรับปี 2563:
          การซ้ือบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 
          เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 (80,795,085.68) 0.00 0.00 0.00 (80,795,085.68) (804.00) (80,795,889.68)
          ก  าไรส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 92,433,647.51 0.00 0.00 0.00 92,433,647.51 (3,058,860.84) 89,374,786.67 
          ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 13,539,012.13 0.00 (148,685.05) (148,685.05) 13,390,327.08 0.00 13,390,327.08 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 538,634,039.60 1,325,756,836.14 55,700,034.29 497,133,548.83 (5,992,404.63) (148,685.05) (6,141,089.68) 2,411,083,369.18 34,834,052.77 2,445,917,421.95 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 520,435,078.60 1,286,265,070.15 55,700,034.29 426,792,285.41 (5,992,404.63) 0.00 (5,992,404.63) 2,283,200,063.82 7,330,710.07 2,290,530,773.89 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
     ส าหรับปี 2562:
          ทุนหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิ
              ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ิมข้ึน 21 18,198,961.00 39,491,765.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,690,726.99 0.00 57,690,726.99 
          เพ่ิมทุนหุน้สามญั 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500,075.00 31,500,075.00 
          เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 (79,497,463.54) 0.00 0.00 0.00 (79,497,463.54) (703.50) (79,498,167.04)
          ก  าไรส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 131,614,410.63 0.00 0.00 0.00 131,614,410.63 (936,393.96) 130,678,016.67 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 538,634,039.60 1,325,756,836.14 55,700,034.29 478,909,232.50 (5,992,404.63) 0.00 (5,992,404.63) 2,393,007,737.90 37,893,687.61 2,430,901,425.51 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………………………………………… กรรมการ
          (                                                                                                        )

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

งบการเงนิรวม (บาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



หมายเหตุ ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

ช าระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 538,634,039.60 1,325,756,836.14 55,700,034.29 390,315,160.20 2,310,406,070.23 

ผลกระทบจากนโยบายการบญัชี 5 0.00 0.00 0.00 (6,953,257.63) (6,953,257.63)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 538,634,039.60 1,325,756,836.14 55,700,034.29 383,361,902.57 2,303,452,812.60 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

     ส าหรับปี 2563:

          เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 (80,795,085.68) (80,795,085.68)

          ก  าไรส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 111,079,147.34 111,079,147.34 

          ก  าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 13,302,592.40 13,302,592.40 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 538,634,039.60 1,325,756,836.14 55,700,034.29 426,948,556.63 2,347,039,466.66 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 520,435,078.60 1,286,265,070.15 55,700,034.29 327,287,484.68 2,189,687,667.72 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

     ส าหรับปี 2562:

          ทุนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิ

              ใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ิมข้ึน 21 18,198,961.00 39,491,765.99 0.00 0.00 57,690,726.99 

          เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 (79,497,463.54) (79,497,463.54)

          ก  าไรส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 142,525,139.06 142,525,139.06 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 538,634,039.60 1,325,756,836.14 55,700,034.29 390,315,160.20 2,310,406,070.23 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………………………………………… กรรมการ

          (                                                                                                        )

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

ก าไรสะสม



2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

        ก  าไรส าหรับปี 89,374,786.67 130,678,016.67 111,079,147.34 142,525,139.06 

        รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25,823,675.36 34,960,880.67 23,368,921.42 31,527,067.52 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ)/

        หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (3,251,165.43) 36,804.00 (3,276,782.63) 0.00 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 1,063,237.70 119,918.27 149,240.54 119,918.27 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,113,120.78) 0.00 0.00 0.00 

ค่าเส่ือมราคา 55,529,255.07 48,333,116.06 41,928,143.20 43,657,051.13 

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่าย/เลิกใชสิ้นทรัพยถ์าวร 12,558.82 (1,301,428.83) (77.00) (824,808.32)

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 801,647.51 237,370.20 8,222.47 74,134.15 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 52,345.08 0.00 0.00 0.00 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,618,350.61 5,994,678.86 3,837,875.28 4,743,988.09 

รายไดเ้งินปันผล (480,000.00) 0.00 (14,479,196.00) (12,249,296.50)

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 4,713,294.54 1,008,547.97 3,692,665.03 1,008,547.97 

167,144,865.15 220,067,903.87 166,308,159.65 210,581,741.37 

        การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์

             ด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,662,085.44 32,382,309.60 13,299,216.24 32,254,905.48 

สินคา้คงเหลือ (116,475,526.31) (40,411,295.95) (957,600.44) 1,729,367.16 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,970,706.19 (2,766,841.44) 5,080,751.20 107,270.61 

        การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสิน

             ด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (31,748,812.27) (27,514,986.98) (10,565,809.90) (21,142,709.07)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (145,000.00) 266,000.00 0.00 0.00 

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 28,408,318.20 182,023,089.10 173,164,716.75 223,530,575.55 

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,117,930.00) (215,820.00) (1,117,930.00) (215,820.00)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (4,239,056.95) (539,143.11) (3,218,427.44) (539,143.11)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (31,706,800.20) (41,906,964.92) (25,435,925.34) (30,937,093.88)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (8,655,468.95) 139,361,161.07 143,392,433.97 191,838,518.56 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………….กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563



2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับเงินให้กูย้มืระยะสั้น 0.00 0.00 66,000,000.00 100,000,000.00 

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้น 0.00 0.00 (249,000,000.00) (163,000,000.00)

เงินสดจ่ายซ้ือตราสารทุนของกิจการอ่ืน (80,068,264.11) 0.00 (80,068,264.11) 0.00 

เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอ่ืน 480,000.00 0.00 480,000.00 0.00 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (31,760,044.82) 0.00 (31,760,044.82) 0.00 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (52,315.08) 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 (73,499,925.00)

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 13,999,196.00 12,249,296.50 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 235,762.39 3,822,880.32 198,379.21 2,336,448.60 

เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร/อุปกรณ์ (61,328,379.91) (84,014,432.72) (8,765,158.77) (13,385,999.87)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (626,991.30) (1,629,866.39) 0.00 (41,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (173,120,232.83) (81,821,418.79) (288,915,892.49) (135,341,179.77)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

        จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 164,917,620.38 (1,590,884.21) 164,917,620.38 (1,590,884.21)

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (7,100,645.07) (5,926,074.83) (7,519,397.61) (5,926,074.83)

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0.00 31,500,075.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายปันผล (80,795,889.68) (79,498,167.04) (80,795,085.68) (79,497,463.54)

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ

   ซ้ือหุ้นสามญั 0.00 57,690,726.99 0.00 57,690,726.99 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 77,021,085.63 2,175,675.91 76,603,137.09 (29,323,695.59)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (104,754,616.15) 59,715,418.19 (68,920,321.43) 27,173,643.20 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 191,634,897.71 131,919,479.52 129,383,543.12 102,209,899.92 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 86,880,281.56 191,634,897.71 60,463,221.69 129,383,543.12 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………….กรรมการตามอ านาจ
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งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงนิรวม (บาท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563



1.  ข้อมูลทัว่ไป

      1.1   บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539 ทะเบียนเลขท่ี (1) 1955/2539 และเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม

              2547 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0107547000303

      1.2   บริษทัฯ  มีสถานประกอบการส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี  3300/57  ตึกชา้ง  อาคารบี  ชั้น  8  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว

              กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานดงัน้ี

โรงงาน 1     เลขท่ี 33 หมูท่ี่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี

โรงงาน 2     เลขท่ี 280 หมูท่ี่ 1 ถนนเล่ียงเมือง ต  าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

โรงงาน 3     เลขท่ี 39/3 หมูท่ี่ 7 ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฏร์ธานี

โรงงาน 4     เลขท่ี 236 หมูท่ี่ 11 ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม

โรงงาน 5     เลขท่ี 567 หมูท่ี่ 1 ต าบลมะขามคู ่อ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง

      1.3   ประกอบธุรกิจ

              1.3.1  บริษทัฯ   ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง   แผน่พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป ,   เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง, 

                       บลอ็คมวลเบาและอ่ืน ๆ 

              1.3.2  บริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผน่พ้ืนส าเร็จรูป ขายและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ส าหรับธุรกิจขาย

                       อสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูใ่นระหว่างด าเนินงาน ดงัน้ี

      1)  โครงการท่ีมียอดขายแลว้

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

   โครงการบา้นอรดา

          มูลคา่ขายท่ีไดท้  าสญัญาแลว้   (บาท) 233,725,496.00  223,611,496.00  

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 95.28 90.73                  

   โครงการบา้นราชพฤกษ์

          มูลคา่ขายท่ีไดท้  าสญัญาแลว้   (บาท) 430,686,550.00  412,696,550.00  

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 95.37 91.39                  

   โครงการคอนโดมิเนียมดีคอน ไพร์ม

          มูลคา่ขายท่ีไดท้  าสญัญาแลว้   (บาท) 522,529,171.22  432,517,958.22  

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 32.85 27.19                  

      2)  โครงการอรดาแลนด ์ เร่ิมด าเนินงานในปี 2552  ยงัไม่มียอดขาย

            

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                     )

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย



     1.4  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้

            เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึง

            ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ  อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะ

            ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง  และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลคา่ของ

            สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ  อน่ึงระดบัความรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยู่

            กบัมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรัสดงักล่าว

2.  เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน

      2.1  งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ. 2547  และ

             แสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์  ลงวนัท่ี  26  ธนัวาคม  2562  เร่ือง ก าหนด

             รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน   (ฉบบัท่ี  3)   พ.ศ.  2562   และตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบั

             หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

    งบการเงินของกลุ่มบริษทั   จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการ

            ในงบการเงิน  ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

    งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ  ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย   งบการเงินฉบบัภาษา

            องักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี

      2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

             2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบบัใหม่  ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน

     การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี
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          (                                                                                                     )

- 2 -



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

          จ  านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

          ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน

          ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

   มาตรฐานการบญัชี

          ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

          ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

          ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลคา่

     เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย     โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

     ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ  (Business  Model)  หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณ

     การดอ้ยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  และหลกัการเก่ียวกบั

     การบญัชีป้องกนัความเส่ียง   รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน   และเม่ือมาตรฐาน

     การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั

     ทางทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

    การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้น

     เครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้

     เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน    กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาคา่เผ่ือผลขาดทุนท่ี

     คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     กลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  2563  และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน

     ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

      ขอ้ 5
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    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สญัญาเช่า ไดก้  าหนดหลกัการส าหรับการรับรู้รายการ  การ

  วดัมูลคา่การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสญัญาเช่า

  ทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า  12  เดือน  เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลคา่ต  ่า การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่า

  ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  17    ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่า

  เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 มาตรฐาน

  การรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี  16  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจให้แก่ผูเ้ช่า

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่

    การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฎิบติัน้ี มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5

     2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต

    สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

            ฉบบัปรับปรุง  ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม  2564 

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

            รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

            แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ประกอบดว้ย การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง

            การเงิน ค  านิยามของธุรกิจ ค  านิยามของความมีสาระส าคญั และการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง

    ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่ม อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม

            ดงักล่าวมาถือปฏิบติั
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3.  หลกัเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม

            งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ซ่ึงบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ 

     จ  ากดั   (มหาชน)  ไดค้วบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานทั้งหมด  และรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 

     ดงัต่อไปน้ี

จดทะเบียน

ในประเทศ สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทัยอ่ย

          บริษทั อรดา จ  ากดั ไทย 99.99 99.99 ขายและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์

          บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จ  ากดั ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหน่ายแผน่พ้ืนคอนกรีต

    ส าเร็จรูป

          บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั ไทย 69.99 69.99 ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปและช้ินส่วน

คอนกรีตส าเร็จรูปอ่ืน ๆ

          บริษทั วิศราวรรณ จ ากดั ไทย 99.99 0.00 ขายอสงัหาริมทรัพย์

              (ถือหุ้นโดยบริษทั อรดา 

               จ  ากดั ร้อยละ 99.99)

บริษทัร่วม

          บริษทั ปริญสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไทย 6.72 0.00 พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย

            งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั       ส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี

     คลา้ยคลึงกนั  โดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทั 

            ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของกลุ่มบริษทั ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯ กบัสินทรัพยสุ์ทธิ

     ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

- 5 -



4.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย

            4.1.1  รายไดจ้ากการขายสินคา้ กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสญัญาขายสินคา้โดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัภาระเดียว  จึงรับรู้

                      รายไดจ้ากการขายดงักล่าว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือไดโ้อนอ านาจการควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 

                      -  กรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมให้บริการ  องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วนตามสดัส่วนให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใน

                         การขายสินคา้และให้บริการท่ีรวมอยูใ่นสญัญา โดยให้มีความสมัพนัธก์บัราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการ

                         ท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัของสญัญา

            4.1.2  รายไดจ้ากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ บริษทัยอ่ยพิจารณาว่าสญัญาเช่าโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฎิบติัภาระเดียว  

                      จึงรับรู้ภาระจากการให้เช่าดงักล่าวตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง รับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการ

                      ให้เช่าท่ีก าหนดในสญัญา

            4.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกั

                      อาศยัรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดมี้การโอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กล่าวคือ เม่ือมีการ

                      จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ   รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลคา่ท่ีไดรั้บหักดว้ยส่วนลดและคา่ใชจ่้าย

                      ท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายแทนให้แก่ลูกคา้เง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นไปตามงวดการจ่ายช าระท่ีระบุในสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้

                      จ  านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากลูกคา้ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  แสดงไวเ้ป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ใน

                      งบแสดงฐานะการเงิน

            4.1.4  เงินปันผลรับ รับรู้รายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล

            4.1.5  ดอกเบ้ียรับ ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซ่ึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

     นบัจากวนัฝากและไม่มีขอ้ก าหนดในการเบิกใช ้

     4.3  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

     4.3.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรั้บ /ใบแจง้หน้ี หักคา่เผ่ือผลขาดทุนของสินทรัพย์

            ทางการเงิน
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     4.3.2  กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

            โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณา

            คา่เผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงิน

     4.3.3  แนวปฏิบติัทางการบญัชี   เร่ือง   มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผล

            กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019  (COVID-19)   ไดป้ระกาศลงใน

            ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

            รายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

                            กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์

            ในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลคา่ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่ม

            บริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลคา่ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

     4.4  สินคา้คงเหลือ

           กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า

           ตน้ทุนการพฒันาท่ีดินแสดงในราคาทุน     ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน   คา่พฒันาท่ีดินและคา่ใชจ่้ายท่ี

     เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ียจ่าย

     4.5  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  แสดงดว้ยมูลคา่ยติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม  รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

     4.6  เงินลงทุน

            4.6.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของ

              เงินลงทุน (ถา้มี)

            4.6.2  เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม  แสดงมูลคา่ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

     4.7  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

            4.7.1  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน      เป็นอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้า่เช่าหรือจากการ

                      เพ่ิมข้ึนของมูลคา่ของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง  

            4.7.2  บริษทัยอ่ยแสดงท่ีดินดว้ยราคาทุน อาคารแสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้ง และคา่เผ่ือการลด

                      มูลคา่ของสินทรัพย ์  (ถา้มี)  ราคาทุนไดร้วมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้   ส าหรับการร้ือถอน   การขนยา้ยและ

                      การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ย
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            4.7.3  บริษทัยอ่ย  คิดคา่เส่ือมราคาอาคาร โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น และ

                      คิดคา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมี

                      นยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น    นอกจากน้ียงัก าหนดให้ตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์

                      ของมูลคา่คงเหลือและวิธีการคิดคา่เส่ือมราคาอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินของบญัชี

                            อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคาร  จ  านวน 20 ปี   

                            ไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง

     4.8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

            4.8.1  กลุ่มบริษทั แสดงท่ีดินดว้ยราคาทุน   อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้งและ

                      คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ (ถา้มี)  ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอน การขนยา้ย

                      และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั   

            4.8.2  กลุ่มบริษทั ตดัคา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

                      นั้น   และคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั   เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมี

                      ตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น      นอกจากน้ียงัก าหนดให้ตอ้งทบทวนอายกุารให้

                      ประโยชน์ของมูลคา่คงเหลือ  และวิธีการคิดคา่เส่ือมราคาอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี 

                      อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

จ  านวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10 และ 20

เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5, 10 และ 15

บ่อบาดาล 5 และ 10

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5

ยานพาหนะ 5 และ 10

ไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง

     4.9  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

            กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาทุนหักคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี)

            กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธีเส้นตรง  ดงัน้ี

จ  านวนปี

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 10

รายจ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 15
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     4.10  สินทรัพยสิ์ทธิการใช/้หน้ีสินตามสญัญาเช่า

             สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

             1)  กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ณ  วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล    สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนหัก

                  คา่เส่ือมราคาสะสม  ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม  และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลคา่ของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่

                  ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลคา่เร่ิมแรก ตน้ทุน

                  ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า  ณ  วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่า

                  เร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ

             2)  หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า  ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่ม

                  บริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่า  สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดคา่เส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่า

                  เร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   หรือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่

                  วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน

             3)  กลุ่มบริษทัตดัคา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ

                  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรืออายสุญัญาเช่า  ดงัน้ี

       จ านวนปี

ท่ีดินและอาคาร 20

   ยานพาหนะ 5

              หน้ีสินตามสญัญาเช่า

                       ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล  กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย

              ตามสญัญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า  หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

              หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล  มูลคา่ตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสิน

              ตามสญัญาเช่า และลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้  นอกจากน้ีมูลคา่ตามบญัชีของ

              หน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลคา่ใหม่  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่

              สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลคา่ต  ่า

                       จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล

              หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลคา่ต  ่า จะถูกรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า
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     4.11  การดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

            1)  กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์  เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั

                 สูงกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ  ตามปกติธุรกิจ  หรือมูลคา่จากการใช ้แลว้แต่

                 ราคาใดจะสูงกว่า)  โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด

                 แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทั จะรับรู้ผลขาดทุน

                 จากการดอ้ยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

                 การดอ้ยคา่ดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง

                       กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลสถานการณ์

                 COVID-19   มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยคา่ 

     4.12  เคร่ืองมือทางการเงิน

              การจดัประเภทรายการและวดัมูลคา่

             1)  กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก  เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ย

                   ราคาทุนตดัจ าหน่าย   สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ในภายหลงัดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

                   และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ในภายหลงัดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผน

                   ธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์าง

                   การเงิน

              2)  กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และ

                   จดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

                   ทั้งน้ีผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน  และการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ีย

                   ท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลคา่ราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงคา่ธรรมเนียม

                   หรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย  ทั้งน้ีคา่ตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

                   แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

     

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

- 10 -



        การดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน

                      กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดั

              จ  าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน  กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลง

              ในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัคา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการ

              ค  านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั   โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้   หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

              สญัญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั  ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาคา่เผ่ือ

              ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ

     4.13  ผลประโยชน์ของพนกังาน

             4.13.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน

                         กลุ่มบริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้  าหนดการจ่ายสมทบ

             ไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ

             กองทุนภายนอก  กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน และเงินสมทบจากบริษทัเงินจ่าย

             สมทบ กองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

             4.13.2  ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้ง 

                         กลุ่มบริษทัจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง           เพ่ือจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมาย

             แรงงานไทย   มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานไดถู้กรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณการตาม

             หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระ (นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั) ดว้ยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ

              ไว ้  (Projected  Unit  Credit  Method)   อนัเป็นประมาณการจากมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใน

              อนาคตและค านวณคิดลด    โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหน้ีสิน

              ดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณการจากเงินเดือนพนกังานอตัราการ

              ลาออก   อายงุานและปัจจยัอ่ืน   ก  าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ       จะรับรู้รายการในก าไรขาดทุน

              เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น ส่วนคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานจะบนัทึกใน

              ก  าไรหรือขาดทุน เพ่ือกระจายคา่ใชจ่้ายดงักล่าวตลอดระยะเวลาการจา้งงาน

     4.14  รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุม

 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั
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นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง โดยทางตรง ทางออ้ม  

ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั  ผูบ้ริหารส าคญั  กรรมการ หรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ  านาจในการวางแผน

และควบคุมการด าเนินงานของบริษทั

     4.15 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

 1.  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้

     ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

     ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

  -  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ     โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน

  ส าหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน

  การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ

  -  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึก        โดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลคา่ตามบญัชีของ

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุง่หมายทางภาษี    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หาก

  เป็นไปไดว้่าจะไม่มีการใชป้ระโยชน์ในอนาคตอนัใกล ้

2.  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลคา่โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่า   จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการปรับปรุงโดยใช้

     อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน

3. ในการก าหนดมูลคา่ของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัค  านึงถึงผลกระทบของ

    สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน     และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระกลุ่มบริษทั

    เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต    ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

    หลายปัจจยั    รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี    และจากประสบการณ์ในอดีต      การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการ

    ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะ

    ท  าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจ     โดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงใน

    ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง

4. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้      เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิ

    ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   มาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษี

    เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัส าหรับ

    หน่วยภาษีต่างกนันั้น    กลุ่มบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอด

    ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั
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5. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่า ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต

    จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

    ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง

     4.16  ประมาณการหน้ีสิน 

             กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย

     หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต      ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมี

     ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่าย  สามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หากกลุ่มบริษทั

     คาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณหน้ีสินทั้งหมด  หรือบางส่วนอยา่งแน่นอน  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายจ่ายท่ี

     ไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

     4.17  การวดัมูลคา่ยติุธรรม

              กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลคา่ยติุธรรม      กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผูป้ระเมินมูลคา่

     ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลคา่ยติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั  รวมถึงการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรง

     ต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

            ผูป้ระเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้     และปรับปรุงการวดัมูลคา่ท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ   

     หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลคา่ยติุธรรม   เช่น   ราคาจากนายหน้า   หรือการตั้งราคาผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

     หลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลคา่      รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรมว่า

     เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

            เม่ือวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน   กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้

     มูลคา่ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลคา่ ดงัน้ี 

            •  ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย   (ไม่ตอ้งปรับปรุง)    ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

                 อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลคา่

            •  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง  (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม  (เช่น  ราคาท่ีสงัเกตได)้  ส าหรับ

                 สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

            •  ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น
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            หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม

     ท่ีแตกต่างกนั        การวดัมูลคา่ยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลคา่

     ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมโดยรวม 

            กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน

     4.18  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั

              ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

     การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ         การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ี

     แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน       ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวน

     ท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี

              คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้

              ในการประมาณคา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

     ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย       โดยค านึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงิน

     ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกคา้ เป็นตน้ ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบ

      การณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทั  อาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริง

     ในอนาคต

              คา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ

              ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

     ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น   โดยคา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขาย

     ไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยคา่ใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น     และคา่เผ่ือส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั      เคล่ือนไหวชา้หรือ

     เส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด

              คา่เส่ือมราคา อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

              ในการค านวณคา่เส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณ

     อายกุารให้ประโยชน์และมูลคา่คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละตอ้งทบทวนอายุ

     การให้ประโยชน์และมูลคา่คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
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              สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

              ในการบนัทึกและวดัมูลคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    ณ   วนัท่ีไดม้าตลอดจนการทดสอบการดอ้ยคา่ในภายหลงั 

     ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์

     ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ

              สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

              กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษี

     ท่ีไม่ไดใ้ช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล

     แตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น     ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จ  านวนสินทรัพย์

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด     โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

     ช่วงเวลา

              คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

              การทดสอบการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่า

     จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมใน

     การค านวณหามูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ

              ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์

              หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง

     อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง  ๆ   ในการประมาณการนั้น   เช่น  อตัราคิดลด   อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและ

     อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้

     4.19  ก าไรต่อหุ้น

              ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น   ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน   ซ่ึงค  านวณโดย

     การหารยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีจ  าหน่ายและเรียกช าระแลว้ 

              ก  าไรต่อหุ้นปรับลด ค  านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีจ  าหน่าย

     และเรียกช าระแลว้ บวกดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ตอ้งออกให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
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5.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  2.2  กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง

     การเงินและสญัญาเช่า มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั   โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุง

     กบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

31 ธนัวาคม 2562 ฉบบัท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 127,659,520.63 (8,691,572.04) 0.00 118,967,948.59

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 522,006,795.82 0.00 (21,745,739.69) 500,261,056.13

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 0.00 21,745,739.69 21,745,739.69

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,619,400.56 1,738,314.41 0.00 10,357,714.97

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 478,909,232.50 (6,953,257.63) 0.00 471,955,974.87

31 ธนัวาคม 2562 ฉบบัท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 111,302,478.19 (8,691,572.04) 0.00 102,610,906.15

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 397,291,260.86 0.00 (21,745,739.69) 375,545,521.17

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 0.00 0.00 21,745,739.69 21,745,739.69

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,804,184.15 1,738,314.41 0.00 9,542,498.56

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 390,315,160.20 (6,953,257.63) 0.00 383,361,902.57

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน

     ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก มีดงัน้ี

งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ (บาท)

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (8,691,572.04)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 1,738,314.41
รวม (6,953,257.63)

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
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งบการเงินรวม (บาท)

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



5.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ (ต่อ)

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

     การเงิน ฉบบัท่ี 9 และมลูคา่ตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

มลูคา่ตาม การจดัประเภทและวดัมลูคา่ตามมาตรฐาน

หลกัการบญัชีเดิม การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9

มลูคา่ยติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 191,634,897.71 0.00 191,634,897.71 191,634,897.71

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 118,967,948.59 0.00 118,967,948.59 118,967,948.59
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 310,602,846.30 0.00 310,602,846.30 310,602,846.30

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน 443,000.14 0.00 443,000.14 443,000.14

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 130,819,611.16 0.00 130,819,611.16 130,819,611.16

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15,370,183.14 0.00 15,370,183.14 15,370,183.14
รวมหน้ีสินทางการเงิน 146,632,794.44 0.00 146,632,794.44 146,632,794.44

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

มลูคา่ตาม การจดัประเภทและวดัมลูคา่ตามมาตรฐาน

หลกัการบญัชีเดิม การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9

มลูคา่ยติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม

ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 129,383,543.12 0.00 129,383,543.12 129,383,543.12

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 102,610,906.15 0.00 102,610,906.15 102,610,906.15

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 1,202,000,000.00 0.00 1,202,000,000.00 1,202,000,000.00
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,433,994,449.27 0.00 1,433,994,449.27 1,433,994,449.27

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน 443,000.14 0.00 443,000.14 443,000.14

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 87,205,545.32 0.00 87,205,545.32 87,205,545.32

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15,370,183.14 0.00 15,370,183.14 15,370,183.14
รวมหน้ีสินทางการเงิน 103,018,728.60 0.00 103,018,728.60 103,018,728.60

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
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6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบังบกระแสเงินสด 

      6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินสด 695,000.00 672,000.00 420,000.00 390,000.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 8,497,270.49 14,728,229.83 3,919,537.46 8,272,699.04

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 77,686,962.04 156,233,622.47 56,123,684.23 100,720,844.08

เงินฝากธนาคารประจ า 3 เดือน 1,049.03 20,001,045.41 0.00 20,000,000.00
รวม 86,880,281.56 191,634,897.71 60,463,221.69 129,383,543.12

      6.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด 

             ส าหรับปี 2562

             บริษทัใหญ่

     บริษทัฯ   ไดท้  าสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ จ านวน 23.59 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

             บริษทัยอ่ย

     บริษทัยอ่ยไดโ้อนสินคา้คงเหลือ จ านวน 269.20 ลา้นบาท ไปแสดงไวเ้ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

           เน่ืองจากน าไปให้เช่า

7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหน้ีการคา้ 120,066,539.93 124,226,413.24 98,317,596.31 111,320,001.82

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

     เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ 200,000.00 249,717.00 0.00 0.00

     ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,766,710.82 8,089,821.96 0.00 0.00

     อ่ืนๆ 9,316,689.21 8,350,575.99 4,606,297.10 4,903,107.83

รวม 137,349,939.96 140,916,528.19 102,923,893.41 116,223,109.65

หัก  คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต

       ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน / คา่เผ่ือหน้ี

       สงสยัจะสูญ

        - ลูกหน้ีการคา้ (17,002,496.37) (11,839,495.56) (10,335,420.87) (4,920,631.46)

        - ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,417,512.00) (1,417,512.00) 0.00 0.00
สุทธิ 118,929,931.59 127,659,520.63 92,588,472.54 111,302,478.19

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

     ลูกหน้ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 75,086,999.08 59,299,202.19 62,648,294.87 55,690,166.59

     ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ

     -  น้อยกว่า 3 เดือน 28,417,861.17 41,402,447.75 26,471,113.08 39,056,433.47

     -  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 732,416.33 6,586,955.93 395,902.16 6,567,218.73

     -  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,859,300.37 4,576,738.20 1,499,398.72 4,570,858.20

     -  มากกว่า 12 เดือน ข้ึนไป 13,969,962.98 12,361,069.17 7,302,887.48 5,435,324.83

รวม 120,066,539.93 124,226,413.24 98,317,596.31 111,320,001.82

8.  เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บุคคลอ่ืน 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 1,385,000,000.00 1,202,000,000.00

รวม 3,570,350.00 3,570,350.00 1,388,570,350.00 1,205,570,350.00

หัก   คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้น

           เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/

           คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,570,350.00) (3,570,350.00) (3,570,350.00) (3,570,350.00)

สุทธิ 0.00 0.00 1,385,000,000.00 1,202,000,000.00

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



9.  สินค้าคงเหลือ  

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินคา้ส าเร็จรูป 34,220,156.30 32,403,867.35 32,071,696.25 31,003,009.70

วตัถุดิบและวสัดุ 36,842,289.08 36,280,450.46 33,062,900.17 33,173,986.28

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน

     - ท่ีดิน 913,507,901.12 1,000,753,747.73 0.00 0.00

     - คา่พฒันาท่ีดิน 59,761,311.58 36,518,150.36 0.00 0.00

     - งานระหว่างก่อสร้าง 1,300,119,407.59 1,298,818,013.19 0.00 0.00

รวม 2,344,451,065.67 2,404,774,229.09 65,134,596.42 64,176,995.98

หัก  ตน้ทุนการพฒันาท่ีดินท่ีโอน

          เป็นตน้ทุนขาย (810,576,321.48) (717,204,597.62) 0.00 0.00

หัก  โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์

          เพ่ือการลงทุน 0.00 (269,201,336.31) 0.00 0.00

รวม 1,533,874,744.19 1,418,368,295.16 65,134,596.42 64,176,995.98

หัก  คา่เผ่ือผลขาดทุนจากการ

          ปรับลดมูลคา่สินคา้ (985,354.89) (796,736.47) (945,977.01) (796,736.47)

สุทธิ 1,532,889,389.30 1,417,571,558.69 64,188,619.41 63,380,259.51

ในระหว่างปี 2562  บริษทัยอ่ยไดโ้อนท่ีดิน จ านวน 269.20 ลา้นบาท ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เน่ืองจาก

      น าไปให้เช่า (หมายเหตุขอ้ 12)

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
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          (                                                                                                     )



10.  เงนิลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

ลกัษณะ

ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

    บริษทั ปริญสิริ จ  ำกดั (มหำชน) พฒันำอสังหำริมทรัพย์ ผูถื้อหุน้และ 1,220,011,755.00 1,220,011,755.00 6.72 0.00 139,663,785.06 0.00 128,699,349.33 0.00

เพ่ือขำย กรรมกำร

      10.1  ในไตรมำส 2 ปี 2563  บริษทัฯ และกรรมกำรบริษทัไดท้ยอยซ้ือหุน้สำมญัในบริษทั ปริญสิริ จ  ำกดั (มหำชน) จนมีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 21.79  และตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 

               ผูถื้อหุน้ของบริษทั ปริญสิริ จ  ำกดั (มหำชน) มีมติแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯ ท่ำนหน่ึง เป็นคณะกรรมกำรบริษทั ท ำให้บริษทัฯ มีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัในบริษทัดงักล่ำว บริษทัฯ จึงจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนดงักล่ำวจำก

               ประเภทท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นประเภทวดัมูลคำ่ดว้ยรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และวดัมูลคำ่ตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม 

      10.2  งบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ของบริษทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีน ำมำจดัท ำงบกำรเงินรวมผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนแลว้

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สินทรัพย์รวม (บาท) หนีสิ้นรวม (บาท) รายได้รวมส าหรับปี (บาท) ส าหรับปี (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ปริญสิริ จ  ำกดั (มหำชน) 9,243,074,608.00 9,458,057,554.00 4,609,168,395.83 5,071,184,225.46 2,435,872,371.27 1,818,681,022.11 283,633,237.27 122,766,198.61

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมกำรตำมอ ำนำจ

          (                                                                                                     )

ช่ือบริษัท
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สัดส่วนเงนิลงทุน 

ทุนช าระแล้ว  (บาท) (ร้อยละ) มูลค่าตามบัญชี
ตามวธีิส่วนได้เสีย
 ราคาทุน



11.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

ลกัษณะ

ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

     บริษทั อรดา จ  ากดั ขายและใหเ้ช่า ผูถื้อหุน้และ 400,000,000.00 400,000,000.00 99.99 99.99 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00

อสงัหาริมทรัพย์ กรรมการ

     บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ผูถื้อหุน้และ 35,000,000.00 35,000,000.00 99.99 99.99 41,663,520.71 41,663,520.71 13,999,196.00 12,249,296.50

แผน่พ้ืนคอนกรีต กรรมการ

ส าเร็จรูป

     บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ผูถื้อหุน้และ 130,000,000.00 130,000,000.00 69.99 69.99 90,999,900.00 90,999,900.00 0.00 0.00

วสัดุก่อสร้าง กรรมการ

ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป

และช้ินส่วนคอนกรีต

ส าเร็จรูปอ่ืน ๆ

รวม 532,663,420.71 532,663,420.71 13,999,196.00 12,249,296.50

      11.1  บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั

               11.1.1  เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้รียกช าระคา่หุน้สามญัอีกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯ ช าระคา่หุน้จ  านวนเงิน 17.50 ลา้นบาท (หุน้สามญั 699,999 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 25 บาท) แลว้ในเดือนกรกฎาคม 2562

               11.1.2  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากจ านวน 100 ลา้นบาท เป็นจ านวน 130 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,300,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

        โดยเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุน้ในสดัส่วนเดิม และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษทัฯ ช าระคา่หุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 21 ลา้นบาท

      11.2  งบการเงินส าหรับส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

ช่ือบริษทั
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สัดส่วนเงนิลงทุน งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

ทุนช าระแล้ว  (บาท) (ร้อยละ) ราคาทุน เงนิปันผลรับ



12.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ท่ีดิน อาคาร งานระหว่างก่อสร้าง รวม

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 40,960,289.07 47,323,620.04 0.00 88,283,909.11

           โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 269,201,336.31 0.00 0.00 269,201,336.31

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 310,161,625.38 47,323,620.04 0.00 357,485,245.42

           ซ้ือ 0.00 0.00 202,864.50 202,864.50

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 310,161,625.38 47,323,620.04 202,864.50 357,688,109.92

     คา่เส่ือมราคาสะสม :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.00 19,555,720.39 0.00 19,555,720.39

           คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,520,378.41 0.00 2,520,378.41

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 22,076,098.80 0.00 22,076,098.80

           คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,221,388.85 2,221,388.85

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 24,297,487.65 0.00 24,297,487.65

     มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 310,161,625.38 25,247,521.24 0.00 335,409,146.62

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 310,161,625.38 23,026,132.39 202,864.50 333,390,622.27

            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  เป็นท่ีดินเปล่าและท่ีดินพร้อม

      อาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าของกลุ่มบริษทั มีมูลคา่ยติุธรรม จ านวน  566.85 ลา้นบาท 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                     )
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งบการเงินรวม  (บาท)



13.  ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์    

ท่ีดินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ บ่อบาดาล เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหว่าง รวม
ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 150,279,940.42 286,366,312.65 469,451,321.92 6,503,626.11 40,256,103.23 348,767,902.10 40,481,655.32 1,342,106,861.75 
          ซ้ือ 0.00 1,584,206.30 10,387,551.95 0.00 2,745,290.48 20,952,186.92 36,499,471.73 72,168,707.38 
          จ  าหน่าย 0.00 0.00 (1,437,820.44) 0.00 (45,651.44) (6,473,773.83) 0.00 (7,957,245.71)
          โอนระหว่างประเภท 0.00 50.60 16,478.98 0.00 0.00 0.00 (16,529.58) 0.00 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 150,279,940.42 287,950,569.55 478,417,532.41 6,503,626.11 42,955,742.27 363,246,315.19 76,964,597.47 1,406,318,323.42 
          ผลกระทบจากนโยบายการบญัชี  (หมายเหตุ 5) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (23,588,785.07) 0.00 (23,588,785.07)
          ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 150,279,940.42 287,950,569.55 478,417,532.41 6,503,626.11 42,955,742.27 339,657,530.12 76,964,597.47 1,382,729,538.35 
          ซ้ือ 0.00 37,050,922.37 20,741,517.33 0.00 1,516,691.16 1,360,485.36 1,193,566.12 61,863,182.34 
          จ  าหน่าย 0.00 0.00 (7,157,100.56) 0.00 (12,064.02) (369,686.92) (44,415.00) (7,583,266.50)
          โอนระหว่างประเภท 0.00 20,650,662.36 55,930,312.73 0.00 0.00 0.00 (76,580,975.09) 0.00 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 150,279,940.42 345,652,154.28 547,932,261.91 6,503,626.11 44,460,369.41 340,648,328.56 1,532,773.50 1,437,009,454.19 
     ค่าเส่ือมราคาสะสม :
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.00 173,775,930.29 349,043,691.96 4,944,466.33 37,215,810.17 242,349,219.14 0.00 807,329,117.89 
          ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 11,413,256.69 13,990,030.24 276,663.77 1,580,324.91 19,562,258.25 0.00 46,822,533.86 
          ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 0.00 (673,245.45) 0.00 (45,642.44) (4,962,131.55) 0.00 (5,681,019.44)
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 185,189,186.98 362,360,476.75 5,221,130.10 38,750,492.64 256,949,345.84 0.00 848,470,632.31 
          ผลกระทบจากนโยบายการบญัชี  (หมายเหตุ 5) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,843,045.38) 0.00 (1,843,045.38)
          ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 185,189,186.98 362,360,476.75 5,221,130.10 38,750,492.64 255,106,300.46 0.00 846,627,586.93 
          ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 13,774,072.31 18,397,709.72 238,165.16 1,627,093.89 17,517,411.34 0.00 51,554,452.42 
          ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 0.00 (6,958,783.35) 0.00 (12,061.02) (319,685.92) 0.00 (7,290,530.29)
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 198,963,259.29 373,799,403.12 5,459,295.26 40,365,525.51 272,304,025.88 0.00 890,891,509.06 
     ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.00 3,339,102.98 32,501,792.31 0.00 0.00 0.00 0.00 35,840,895.29 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 3,339,102.98 32,501,792.31 0.00 0.00 0.00 0.00 35,840,895.29 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 3,339,102.98 32,501,792.31 0.00 0.00 0.00 0.00 35,840,895.29 
     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 150,279,940.42 99,422,279.59 83,555,263.35 1,282,496.01 4,205,249.63 106,296,969.35 76,964,597.47 522,006,795.82 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 150,279,940.42 143,349,792.01 141,631,066.48 1,044,330.85 4,094,843.90 68,344,302.68 1,532,773.50 510,277,049.84 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
          (                                                                                                     )
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งบการเงนิรวม  (บาท)



13.  ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ)

ท่ีดินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ บ่อบาดาล เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหว่าง รวม
ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 124,152,207.55 270,954,552.74 439,523,292.08 6,388,133.34 33,448,627.34 331,934,753.70 50.60 1,206,401,617.35 
          ซ้ือ 0.00 820,033.03 2,865,265.04 0.00 653,551.89 20,366,205.61 1,765,056.45 26,470,112.02 
          จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,690,500.00) 0.00 (5,690,500.00)
          โอน 0.00 50.60 0.00 0.00 0.00 0.00 (50.60) 0.00 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 124,152,207.55 271,774,636.37 442,388,557.12 6,388,133.34 34,102,179.23 346,610,459.31 1,765,056.45 1,227,181,229.37 
          ผลกระทบจากนโยบายการบญัชี  (หมายเหตุ 5) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (23,588,785.07) 0.00 (23,588,785.07)
          ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 124,152,207.55 271,774,636.37 442,388,557.12 6,388,133.34 34,102,179.23 323,021,674.24 1,765,056.45 1,203,592,444.30 
          ซ้ือ 0.00 3,610,205.69 3,417,504.69 0.00 698,084.92 29,500.00 1,054,278.47 8,809,573.77 
          จ  าหน่าย 0.00 0.00 (550,000.00) 0.00 0.00 (85,686.92) (44,415.00) (680,101.92)
          โอน 0.00 0.00 1,381,434.07 0.00 0.00 0.00 (1,381,434.07) 0.00 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 124,152,207.55 275,384,842.06 446,637,495.88 6,388,133.34 34,800,264.15 322,965,487.32 1,393,485.85 1,211,721,916.15 
     ค่าเส่ือมราคาสะสม :
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.00 164,696,262.70 324,850,562.20 4,828,976.56 31,037,688.49 229,157,391.86 0.00 754,570,881.81 
          ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 10,723,802.20 12,517,097.39 276,663.77 1,249,652.14 18,889,835.63 0.00 43,657,051.13 
          ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,178,859.72) 0.00 (4,178,859.72)
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 175,420,064.90 337,367,659.59 5,105,640.33 32,287,340.63 243,868,367.77 0.00 794,049,073.22 
          ผลกระทบจากนโยบายการบญัชี  (หมายเหตุ 5) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,843,045.38) 0.00 (1,843,045.38)
          ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 175,420,064.90 337,367,659.59 5,105,640.33 32,287,340.63 242,025,322.39 0.00 792,206,027.84 
          ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 10,943,513.12 11,029,144.89 238,165.16 875,221.10 17,088,685.13 0.00 40,174,729.40 
          ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 0.00 (351,698.79) 0.00 0.00 (85,685.92) 0.00 (437,384.71)
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 186,363,578.02 348,045,105.69 5,343,805.49 33,162,561.73 259,028,321.60 0.00 831,943,372.53 
     ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.00 3,339,102.98 32,501,792.31 0.00 0.00 0.00 0.00 35,840,895.29 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 3,339,102.98 32,501,792.31 0.00 0.00 0.00 0.00 35,840,895.29 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 3,339,102.98 32,501,792.31 0.00 0.00 0.00 0.00 35,840,895.29 
     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 124,152,207.55 93,015,468.49 72,519,105.22 1,282,493.01 1,814,838.60 102,742,091.54 1,765,056.45 397,291,260.86 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 124,152,207.55 85,682,161.06 66,090,597.88 1,044,327.85 1,637,702.42 63,937,165.72 1,393,485.85 343,937,648.33 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
          (                                                                                                     )
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ  (บาท)



            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีไม่ไดใ้ชด้  าเนินงานราคาทุนจ านวนเงิน 

      170.60 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดห้ยดุใชโ้รงงานแห่งหน่ึงบางส่วนในการผลิตสินคา้ชัว่คราว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวนเงิน 187.44 ลา้นบาท และ

      จ  านวนเงิน  185.09  ลา้นบาท  ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน  167.37  ลา้นบาท  และจ านวนเงิน  165.75  ลา้นบาท  ใน

      งบการเงินเฉพาะกิจการ   ตามล าดบั    ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี    และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

      การเงิน  (หมายเหตุ  17)     และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุ 33.2)

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ท่ีดินและอาคาร ยานพาหนะ รวม

สินทรัพย ์- ราคาทุน

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00

           ผลกระทบจากนโยบายการ

               บญัชี  (หมายเหตุ 5) 0.00 23,588,785.07 23,588,785.07

           ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 23,588,785.07 23,588,785.07

           สญัญาเช่าเพ่ิมส าหรับปี 26,643,260.75 0.00 26,643,260.75

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,643,260.75 23,588,785.07 50,232,045.82

คา่ตดัจ าหน่ายสะสม :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00

           ผลกระทบจากนโยบายการ

               บญัชี  (หมายเหตุ 5) 0.00 (1,843,045.38) (1,843,045.38)

           ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 (1,843,045.38) (1,843,045.38)

           คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,110,315.90) (1,753,413.80) (2,863,729.70)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (1,110,315.90) (3,596,459.18) (4,706,775.08)

มูลคา่สุทธิตามบญัชี 

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 25,532,944.85 19,992,325.89 45,525,270.74

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท)
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ท่ีดินและอาคาร ยานพาหนะ รวม

สินทรัพย ์- ราคาทุน

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00

          ผลกระทบจากนโยบายการ

               บญัชี  (หมายเหตุ 5) 0.00 23,588,785.07 23,588,785.07

           ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 23,588,785.07 23,588,785.07

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 23,588,785.07 23,588,785.07

คา่ตดัจ าหน่ายสะสม :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00

          ผลกระทบจากนโยบายการ

               บญัชี  (หมายเหตุ 5) 0.00 (1,843,045.38) (1,843,045.38)

           ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 (1,843,045.38) (1,843,045.38)

           คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 0.00 (1,753,413.80) (1,753,413.80)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 (3,596,459.18) (3,596,459.18)

มูลคา่สุทธิตามบญัชี 

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 19,992,325.89 19,992,325.89

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  และ  2562  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (ท่ีดิน อาคารและยานพาหนะ)  ราคาทุนจ านวนเงิน 

      50.53 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 23.59 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 23.59 ลา้นบาท ในงบการเงิน

      เฉพาะกิจการ อยูใ่นระหว่างการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า (หมายเหตุ 19)  

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :

          ยอดคงเหลือตน้ปี 10,553,707.83 8,923,841.44 12,715,569.38 12,715,569.38 23,269,277.21 21,639,410.82

          ซ้ือเพ่ิม 626,991.30 1,629,866.39 0.00 0.00 626,991.30 1,629,866.39

          ยอดคงเหลือปลายปี 11,180,699.13 10,553,707.83 12,715,569.38 12,715,569.38 23,896,268.51 23,269,277.21

     ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :

          ยอดคงเหลือตน้ปี 6,887,043.82 6,649,673.62 2,168,347.36 2,168,347.36 9,055,391.18 8,818,020.98

          ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 801,647.51 237,370.20 0.00 0.00 801,647.51 237,370.20

          ยอดคงเหลือปลายปี 7,688,691.33 6,887,043.82 2,168,347.36 2,168,347.36 9,857,038.69 9,055,391.18

     ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:

          ยอดคงเหลือตน้ปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

          ยอดคงเหลือปลายปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี

          ยอดคงเหลือตน้ปี 3,666,664.01 2,274,167.82 0.00 0.00 3,666,664.01 2,274,167.82

          ยอดคงเหลือปลายปี 3,492,007.80 3,666,664.01 0.00 0.00 3,492,007.80 3,666,664.01

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )
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งบการเงนิรวม (บาท)

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวม



31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :

          ยอดคงเหลือตน้ปี 6,690,420.09 6,649,420.09 12,715,569.38 12,715,569.38 19,405,989.47 19,364,989.47

          ซ้ือเพ่ิม 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00

          ยอดคงเหลือปลายปี 6,690,420.09 6,690,420.09 12,715,569.38 12,715,569.38 19,405,989.47 19,405,989.47

     ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :

          ยอดคงเหลือตน้ปี 6,653,552.79 6,579,418.64 2,168,347.36 2,168,347.36 8,821,900.15 8,747,766.00

          ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 8,222.47 74,134.15 0.00 0.00 8,222.47 74,134.15

          ยอดคงเหลือปลายปี 6,661,775.26 6,653,552.79 2,168,347.36 2,168,347.36 8,830,122.62 8,821,900.15

     ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์:

          ยอดคงเหลือตน้ปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

          ยอดคงเหลือปลายปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี

          ยอดคงเหลือตน้ปี 36,867.30 70,001.45 0.00 0.00 36,867.30 70,001.45

          ยอดคงเหลือปลายปี 28,644.83 36,867.30 0.00 0.00 28,644.83 36,867.30

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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16. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สรุปไดด้งัน้ี

งบการเงนิรวม (บาท)

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) รายไดใ้น ผลกระทบจาก บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) รายไดใ้น

ณ วนัท่ี ก  าไร ณ วนัท่ี นโยบายการบญัชี ณ วนัท่ี ก าไร ก าไรหรือขาดทนุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 หรือขาดทนุ 31 ธนัวาคม 2562 (หมายเหตุ 5) 1 มกราคม 2563 หรือขาดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2563

(หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.4)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ลูกหน้ีการคา้ (ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้น

     เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) 1,771,033.53 0.00 1,771,033.53 1,738,314.41 3,509,347.94 (728,193.77) 0.00 2,781,154.17

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่า) 135,363.64 23,983.65 159,347.29 0.00 159,347.29 29,848.11 0.00 189,195.40

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 2,596,149.10 (801,913.46) 1,794,235.64 0.00 1,794,235.64 (802,018.22) 0.00 992,217.42

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 841,377.93 (210,944.42) 630,433.51 0.00 630,433.51 (210,944.43) 0.00 419,489.08

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 3,039,117.02 1,225,233.57 4,264,350.59 0.00 4,264,350.59 824,534.30 (178,405.86) 4,910,479.03

รวม 8,383,041.22 236,359.34 8,619,400.56 1,738,314.41 10,357,714.97 (886,774.01) (178,405.86) 9,292,535.10

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินลงทนุในบริษทัร่วม (ก าไรจากการ

     วดัมูลค่ายติุธรรม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,206,347.18) (3,206,347.18)

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าเส่ือมราคา) (5,736,944.36) (263,970.59) (6,000,914.95) 0.00 (6,000,914.95) (569,598.95) 0.00 (6,570,513.90)

รวม (5,736,944.36) (263,970.59) (6,000,914.95) 0.00 (6,000,914.95) (569,598.95) (3,206,347.18) (9,776,861.08)

สุทธิ 2,646,096.86 (27,611.25) 2,618,485.61 1,738,314.41 4,356,800.02 (1,456,372.96) (3,384,753.04) (484,325.98)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) รายไดใ้น ผลกระทบจาก บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) รายไดใ้น

ณ วนัท่ี ก  าไร ณ วนัท่ี นโยบายการบญัชี ณ วนัท่ี ก าไร ก าไรหรือขาดทนุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 หรือขาดทนุ 31 ธนัวาคม 2562 (หมายเหตุ 5) 1 มกราคม 2563 หรือขาดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2563

(หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.4)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ลูกหน้ีการคา้ (ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้น

     เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) 1,698,196.29 0.00 1,698,196.29 1,738,314.41 3,436,510.70 (655,356.53) 0.00 2,781,154.17

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่า) 135,363.64 23,983.65 159,347.29 0.00 159,347.29 29,848.11 0.00 189,195.40

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 2,596,149.10 (801,913.46) 1,794,235.64 0.00 1,794,235.64 (802,018.22) 0.00 992,217.42

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 841,377.93 (210,944.42) 630,433.51 0.00 630,433.51 (210,944.43) 0.00 419,489.08

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 2,539,042.05 982,929.36 3,521,971.41 0.00 3,521,971.41 638,836.57 (119,300.92) 4,041,507.06

รวม 7,810,129.01 (5,944.86) 7,804,184.15 1,738,314.41 9,542,498.56 (999,634.50) (119,300.92) 8,423,563.14

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เงินลงทนุในบริษทัร่วม (ก าไรจากการ

     วดัมูลค่ายติุธรรม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,206,347.18) (3,206,347.18)

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าเส่ือมราคา) (5,736,944.36) (263,970.59) (6,000,914.95) 0.00 (6,000,914.95) (569,598.95) 0.00 (6,570,513.90)

รวม (5,736,944.36) (263,970.59) (6,000,914.95) 0.00 (6,000,914.95) (569,598.95) (3,206,347.18) (9,776,861.08)

สุทธิ 2,073,184.65 (269,915.45) 1,803,269.20 1,738,314.41 3,541,583.61 (1,569,233.45) (3,325,648.10) (1,353,297.94)

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )
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17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินเบิกเกินบญัชี 360,620.52 443,000.14

เงินกูย้ืมระยะสั้น 165,000,000.00 0.00

รวม 165,360,620.52 443,000.14

    ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  และ 2562  กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร ลา้นบาท ตามล าดบั วงเงิน 72 ลา้นบาท 

      (4 แห่ง)  ในงบการเงินรวม  และวงเงิน 60 ลา้นบาท  (4 แห่ง)  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดบั  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR 

      ถึง MOR + 0.25 ต่อปี  และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร วงเงิน 355 ลา้นบาท (5 แห่ง) ในงบการเงินรวม  และวงเงิน 350 ลา้นบาท

      (5 แห่ง)ในงบการเงินเฉพาะกิจการ   ตามล าดบั  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.75 ถึง MLR - 0.5 ต่อปี   

          หน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้ค  ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (หมายเหตุ 13) 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เจา้หน้ีการคา้ 66,042,817.17 66,771,150.99 55,503,606.98 61,749,801.30

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

      เจา้หน้ีคา่ซ้ือทรัพยสิ์น 0.00 3,137,765.20 0.00 0.00

      เงินประกนัผลงาน 408,886.95 26,033,938.18 0.00 0.00

      เงินรับล่วงหน้าคา่สินคา้ 7,690,339.29 11,002,805.62 5,610,593.88 7,755,818.12

      คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,304,250.98 16,398,525.08 11,371,122.89 12,178,896.13

      อ่ืน ๆ 7,150,941.70 7,475,426.09 4,993,716.18 5,521,029.77

รวม 96,597,236.09 130,819,611.16 77,479,039.93 87,205,545.32

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

      19.1  หน้ีสินตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่า 47,128,387.40 15,991,827.00 8,028,387.40 15,991,827.00 

หัก  ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดัจ าหน่าย (13,325,904.48) (621,643.86) (177,601.87) (621,643.86)

รวม 33,802,482.92 15,370,183.14 7,850,785.53 15,370,183.14

หัก  ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนด

            ช าระภายในหน่ึงปี (7,192,413.34) (7,519,398.01) (6,328,170.14) (7,519,398.01)

สุทธิ 26,610,069.58 7,850,785.13 1,522,615.39 7,850,785.13 

      19.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  กลุ่มบริษทัมีสิทธิการใช ้ท่ีอยูร่ะหว่างการจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่า ดงัน้ี

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ท่ีดินและอาคาร 26,643,260.75 0.00 0.00 0.00

ยานพาหนะ 23,588,785.03 23,588,785.03 23,588,785.03 23,588,785.03

รวม 50,232,045.78 23,588,785.03 23,588,785.03 23,588,785.03

20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

      20.1  กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ .ศ. 2541 ในการ

                ให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

      20.2  โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่  ความเส่ียงของ

                ช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)

      20.3  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)



31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตน้ปี 21,645,721.19 15,397,457.47 17,609,857.07 12,612,284.12

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

   ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่

        ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (892,029.28) 0.00 (596,504.61) 0.00

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

   ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

        ผลประโยชน์พนกังาน 0.00 3,854,079.67 0.00 3,036,776.86

   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 5,092,588.20 2,394,184.05 4,312,112.87 1,960,796.09

ผลประโยชน์จ่ายลดลง (1,117,930.00) 0.00 (1,117,930.00) 0.00

ยอดคงเหลือปลายปี 24,728,350.11 21,645,721.19 20,207,535.33 17,609,857.07

                    เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562  ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผล

              บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562  เป็นตน้ไป  “ซ่ึงไดก้  าหนดอตัราคา่ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง  ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน

              ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าคา่จา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั”  ดงันั้นการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อการ

              ตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 3.85 ลา้นบาท

              และ 3.04 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต เป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

      20.4  กลุ่มบริษทัรับรู้คา่ใชจ่้ายในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ตน้ทุนการให้บริการ 613,038.60 1,984,111.05 613,038.60 1,791,753.08

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 379,529.10 1,176,111.04 379,529.10 1,176,111.04

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3,503,254.48 2,515,596.87 2,845,307.58 1,560,303.97

ตน้ทุนทางการเงิน 596,766.02 572,444.76 474,237.59 469,404.86

รวม 5,092,588.20 6,248,263.72 4,312,112.87 4,997,572.95

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)



     20.5  ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

อตัราคิดลด 1.78 3.04 1.81 3.04

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.50 6.00 6.00 6.00

      20.6  ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560

                (“TMO17”)

      20.7  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

          การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  ณ วนัท่ีรายงาน  โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืน  ๆ  คงท่ี   จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ี

ก  าหนดไว ้เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี

ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1,361,503.64) 1,498,424.27 (1,150,092.61) 1,267,225.38 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,934,503.69 (2,485,602.40) 2,474,824.60 (2,091,352.73)

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 

     (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,953,264.23) 2,343,035.26 (1,911,543.54) 2,345,035.26 

          แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงินเฉพาะกจิการ (ร้อยละ)
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งบการเงินรวม (ร้อยละ)

งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ร้อยละ)



21. ทุนเรือนหุ้น 

       21.1  ทุนจดทะเบียน

 21.1.1 ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติเห็นชอบ ดงัน้ี

      1)  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

          คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) จ านวน 142.45 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดราคาขาย อตัราในการใชสิ้ทธิ  1 หน่วย   ต่อหุ้นสามญั  1 หุ้น  

          ในราคาหุ้นละ  0.59  บาท   ใชสิ้ทธิภายใน  5  ปี  นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย   ก  าหนดให้ใชสิ้ทธิคร้ังแรก ในวนัท่ี 

          29 ตุลาคม 2564 (ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 50) และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

     2)  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) 

          จากทุนจดทะเบียนเดิม  542.76  ลา้นบาท   เป็น  557.00 ลา้นบาท   โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  จ  านวน  142.45

          ลา้นหุ้น   มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.10  บาท   โดยบริษทัฯ  จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

          เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560

 21.1.2 ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 557 ลา้นบาท เป็น 552.88 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้

       จ  าหน่ายและจดัสรรให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (DCON-W1) จ านวน  4.12 ลา้นบาท

       (จ านวน 41.22 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวง

        พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563

       21.2  การเพ่ิมข้ึนและลดลงของทุนเรือนหุ้น มีดงัน้ี

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท) จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 5,570,003,429 557,000,342.90 5,204,350,786 520,435,078.60 

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบส าคญั 

     แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 0 0.00 181,989,610 18,198,961.00 

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,570,003,429 557,000,342.90 5,386,340,396 538,634,039.60 

ลดทุนจดทะเบียน (41,217,033) (4,121,703.30) 0 0.00

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,528,786,396 552,878,639.60 5,386,340,396 538,634,039.60 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

ทุนจดทะเบียน ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว
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       21.3  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

            เม่ือวนัท่ี  12  มิถุนายน  2557  บริษทัฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (DCON-W1) ให้แก่

     ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  (ROWarrant)  จ านวน  41.09  ลา้นหน่วย  โดยไม่คิดราคาขาย  อตัราในการใชสิ้ทธิ 

     1 หน่วยต่อหุ้นสามญั  1 หุ้น  ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ  5 บาท  ใชสิ้ทธิภายใน  5 ปี  นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือ

     หุ้นสามญั   ก  าหนดให้ใชสิ้ทธิวนัท าการสุดทา้ยของทุก 6 เดือน  โดยวนัแรกของการใชสิ้ทธิวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2560 

     และวนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิวนัท่ี 8  พฤษภาคม  2562   

       21.4  การเพ่ิมข้ึนและลดลงของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั   มีดงัน้ี

จ านวนหน่วย

DCON-W1

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,051,425 

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (11,549,765)

ใบส าคญัแสดงสิทธิหมดอายุ (501,660)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0 

            เม่ือวนัท่ี  31 มกราคม 2562  มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (DCON-W1)  จ านวน  

6,059,940  หน่วย  คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน  95,486,470  หุ้น  ท  าให้บริษทัฯ  มีทุนท่ีออกและช าระแลว้  เพ่ิมข้ึนจาก 520.44 

ลา้นบาท  เป็น 529.98 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั 5,299,837,356 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน

เพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2562

            เม่ือวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2562  มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (DCON-W1) จ านวน  

5,489,825  หน่วย  คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน  86,503,140  หุ้น    ท  าให้บริษทัฯ  มีทุนท่ีออกและช าระแลว้  เพ่ิมข้ึนจาก  529.98 

ลา้นบาท เป็น 538.63 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั 5,386,340,396 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท)  และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน

เพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562

22. ส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

       ร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้มี)  จนกว่าส ารองตามกฎหมายน้ีจะมียอดไม่น้อยกว่า

       ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )
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23. การจดัสรรก าไรสะสม 

       บริษัทใหญ่

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล จากผลก าไร

      ปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท จ านวน 5,386.34 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 80.80 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล

      ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563

            ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2562  มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากผลก าไร

      ปี  2561  และก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.015  บาท  จ  านวน 5,299.84 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 79.50  ลา้นบาท 

       บริษัทย่อย
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563  มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

ในอตัราหุ้นละ  4.00  บาท   จ  านวน  3.50  ลา้นหุ้น   รวมเป็นเงิน  14  ลา้นบาท   โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือน

เมษายน 2563

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562  มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรา

      หุ้นละ  3.5  บาท  จ  านวน  3.50  ลา้นหุ้น   รวมเป็นเงิน  12.25  ลา้นบาท     โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 

      29 เมษายน 2562

24. ภาษีเงินได้

      24.1  การค านวณภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

               ส าหรับปี  2563  และ  2562  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกลุ่มบริษทั  ค  านวณข้ึนในอตัราร้อยละ  20  ของก าไร(ขาดทุน)  

      ก่อนหักภาษีบวกกลบัดว้ยคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ       ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นคา่ใชจ่้ายในการค านวณภาษีหักรายการอ่ืน ๆ     (ถา้มี)  

      ยกเวน้ก าไรทางภาษีในส่วนของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยใชอ้ตัราตามท่ีระบุในสิทธิและประโยชน์ ตามบตัร

      ส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)

      24.2  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

     ส าหรับปีปัจจุบนั 24,367,302.40 34,933,269.42 21,799,687.97 31,257,152.07 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 1,456,372.96 27,611.25 1,569,233.45 269,915.45 
รวมภาษีเงินได้ 25,823,675.36 34,960,880.67 23,368,921.42 31,527,067.52 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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      24.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 115,198,462.03 165,638,897.34 134,448,068.76 174,052,206.58 

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ภาษีเงินได้ 23,039,692.41 33,127,779.47 26,889,613.75 34,810,441.32 

คา่ใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 7,987,313.71 1,544,325.08 2,728,763.62 1,515,814.81 

คา่ใชจ่้ายท่ีหักไดเ้พ่ิมทางภาษี (3,520,245.95) (2,423,504.32) (3,449,616.75) (2,349,329.31)

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี 0.00 0.00 (2,799,839.20) (2,449,859.30)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,222,624.16) 0.00 0.00 0.00 

ผลกระทบจากการตดัรายการกบั

บริษทัยอ่ย 539,539.35 2,712,280.44 0.00 0.00 

รวมภาษีเงินได้ 25,823,675.36 34,960,880.67 23,368,921.43 31,527,067.52 

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 22 21 17 18

      24.4  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ก าไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน

     ในตราสารทุน 16,031,735.89 0.00 16,031,735.89 0.00 

ก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์

     พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 892,029.28 0.00 596,504.61 0.00 

รวม 16,923,765.17 0.00 16,628,240.50 0.00 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (3,384,753.04) 0.00 (3,325,648.10) 0.00 

สุทธิจากภาษีเงินได ้ 13,539,012.13 0.00 13,302,592.40 0.00 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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25. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั

            ส่วนหน่ึงในทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

      รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหว่างกนั มีรายละเอียดดงัน้ี

     25.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายการคา้ นโยบายการก าหนดราคา

     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

        นางสาววิศรา   พรกลุ สมาชิกในครอบครัว ซ้ืออาคาร ราคาตลาด

ผูถื้อหุ้นและกรรมการ

     บริษทัยอ่ย

        บริษทั อรดา จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและ รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุน

กรรมการร่วม ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3-4  ต่อปี

ซ้ืออาคาร ราคาตลาดหักส่วนลดตามท่ีก าหนด

        บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและ ซ้ืออุปกรณ์ ราคาทุน

กรรมการร่วม

        บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั ผูถื้อหุ้นและ เงินทดรองจ่าย ตามคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง

กรรมการร่วม รายไดอ่ื้น (คา่เช่า) ราคาตามท่ีตกลงกนั

        บริษทัอ่ืน

        บริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั กรรมการเป็น รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุน

กรรมการใน ซ้ือสินคา้ ราคาตามท่ีตกลงกนั

บริษทัยอ่ย

        บริษทั สินอุดมคอนกรีต จ ากดั ผูถื้อหุ้นและ รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาด

กรรมการร่วมกนั ซ้ือวตัถุดิบ ราคาตลาด

      คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตามท่ีตกลงกนั

ดอกเบ้ียจ่าย - สิทธิ คา่เช่า 0.17 ลา้นบาทต่อเดือน 

     การใช ้(สญัญาเช่า) 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )
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     25.2  รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

        บริษทั อรดา จ  ากดั

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

       หมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 61,036.26 69,824.32

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 0.00 0.00 1,385,000,000.00 1,202,000,000.00

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้น มีดงัน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,202,000,000.00 1,139,000,000.00

เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 249,000,000.00 163,000,000.00

ลดลงระหว่างงวด (66,000,000.00) (100,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,385,000,000.00 1,202,000,000.00

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จ  ากดั

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี

          หมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 890,610.00

บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

          หมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 778,202.49 175,102.11

บริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

          หมุนเวียนอ่ืน 160,669.74 0.00 160,669.74 0.00

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี

        หมุนเวียนอ่ืน 859,766.40 0.00 0.00 0.00

บริษทั สินอุดมคอนกรีต จ ากดั

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

          หมุนเวียนอ่ืน 0.00 281,280.00 0.00 281,280.00

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี

        หมุนเวียนอ่ืน 2,304,285.87 300,969.60 498,047.55 300,969.60

   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25,087,454.19 0.00 0.00 0.00

            25.3  รายการรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562

     มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั อรดา จ  ากดั

     รายไดจ้ากการขายสินคา้ 0.00 0.00 38,345.00 82,273.40

     รายไดอ่ื้น (ดอกเบ้ียรับ) 0.00 0.00 40,778,959.03 34,703,424.76

บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั

     รายไดจ้ากการขายสินคา้ 0.00 0.00 1,103,806.59 0.00

     รายไดอ่ื้น 0.00 0.00 450,000.00 0.00 

บริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั

     รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,846,938.08 0.00 960,206.08 0.00

     ตน้ทุนขาย (คา่สินคา้) 1,640,520.00 0.00 0.00 0.00

บริษทั สินอุดมคอนกรีต จ ากดั

     รายไดจ้ากการขายสินคา้ 918,134.00 1,704,720.00 860,124.00 1,704,720.00

     ตน้ทุนขาย 7,888,040.02 0.00 1,574,665.00 0.00

     คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 2,524.50 0.00 0.00 0.00

     ดอกเบ้ียจ่าย - สิทธิการใช้ 1,008,436.64 0.00 0.00 0.00
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            25.4  รายการอ่ืนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

นางสาววิศรา   พรกลุ 

     สินทรัพยถ์าวร - อาคาร 30,166,334.00 0.00 0.00 0.00

บริษทั อรดา จ  ากดั

     สินทรัพยถ์าวร - อาคาร 0.00 0.00 1,939,326.73 0.00

26. ค่าตอบแทนกรรมการ

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทัตามมาตรา     90      ของพระราชบญัญติับริษทั

      มหาชนจ ากดั    โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

27. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน         คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

      ผูบ้ริหาร และให้ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่ง

      ระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา    และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย  

      

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

            คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั  มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป

      และงานระหว่างท า 85,747,122.01 (45,771,052.68) (1,068,686.55) 837,424.00

วตัถุดิบและวสัดุใชไ้ป 309,035,619.34 604,006,590.80 271,380,558.27 406,135,581.04

คา่จา้งผูรั้บเหมา 76,654,912.25 102,299,418.46 66,735,955.31 86,082,328.97

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,680,013.00 865,000.00 1,680,013.00 865,000.00

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 8,972,028.00 9,781,264.00 5,048,242.00 5,478,278.00

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 117,584,653.48 121,030,181.69 92,563,180.02 101,032,846.15

คา่เส่ือมราคา 55,529,255.07 49,342,912.27 41,928,143.20 43,657,051.13

คา่ใชจ่้ายในการขนส่งติดตั้ง 65,272,585.76 70,251,845.27 47,258,494.19 66,623,023.79
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29.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

       29.1  บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน    

                พ.ศ. 2520 ในผลิตภณัฑบ์ลอ็คมวลเบา โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริม ลงวนัท่ี 30 

                เมษายน 2550  ซ่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีส าคญั  ดงัน้ี

                     1)  ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมติั

                     2)  ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

                           นั้น    และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากการลงทุนในอตัราร้อยละ  50  ของอตัราปกติ 

                           อีก  5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้

                     3)  ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ    จกัไดรั้บประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ 

                           ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯ  ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

                     ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน
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29.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

       29.2  ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 12,277,555.40 16,552,933.86 915,735,286.53 1,160,666,736.73 928,012,841.93 1,177,219,670.59 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (12,013,553.87) (17,907,460.91) (601,227,893.21) (755,529,978.85) (613,241,447.08) (773,437,439.76)

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 264,001.53 (1,354,527.05) 314,507,393.32 405,136,757.88 314,771,394.85 403,782,230.83 

รายไดอ่ื้น 229,220.73 344,645.72 13,589,785.14 11,098,527.34 13,819,005.87 11,443,173.06 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (3,036,536.90) (3,944,899.83) (136,913,826.87) (160,318,043.39) (139,950,363.77) (164,262,943.22)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (4,529,110.47) (4,156,377.77) (75,306,304.29) (81,010,921.59) (79,835,414.76) (85,167,299.36)

ก าไรจากการด าเนินงาน (7,072,425.11) (9,111,158.93) 115,877,047.30 174,906,320.24 108,804,622.19 165,795,161.31 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 11,113,120.78 0.00 11,113,120.78 0.00 

รายไดท้างการเงิน 0.00 0.00 217,250.53 958,857.53 217,250.53 958,857.53 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.00 (3,842.30) (4,936,531.47) (1,111,279.20) (4,936,531.47) (1,115,121.50)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (7,072,425.11) (9,115,001.23) 122,270,887.14 174,753,898.57 115,198,462.03 165,638,897.34 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (25,823,675.36) (34,960,880.67) (25,823,675.36) (34,960,880.67)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (7,072,425.11) (9,115,001.23) 96,447,211.78 139,793,017.90 89,374,786.67 130,678,016.67 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย คา่ใชจ่้ายในการบริหารและตน้ทุนทางการเงินท่ีไม่สามารถระบุได ้ปันส่วนตามยอดรายไดข้องแต่ละส่วน
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ส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม



30. ส่วนงานด าเนินงาน
30.1  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
         ให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ ประธานกรรมการบริหาร
30.2  กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการขายวสัดุก่อสร้าง (แผน่พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป, เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง, บล็อกมวลเบาและอ่ืนๆ) การขายอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
         โดยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  
30.3  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเสนอขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวม  การด าเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือขายวสัดุก่อสร้าง   (แผน่พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป,   เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง,    บล็อคมวลเบาและอ่ืน ๆ)  
         ขายอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานมีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
       รายได้ 763,190,643.58 950,857,550.33 149,629,758.35 211,201,120.26 15,192,440.00 15,161,000.00 928,012,841.93 1,177,219,670.59 
       ตน้ทุน (518,511,259.17) (626,811,468.72) (92,508,799.06) (144,105,592.63) (2,221,388.85) (2,520,378.41) (613,241,447.08) (773,437,439.76)
              ก  าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 244,679,384.41 324,046,081.61 57,120,959.29 67,095,527.63 12,971,051.15 12,640,621.59 314,771,394.85 403,782,230.83 
       ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (107,388,763.44) (131,332,712.42) (32,561,600.33) (32,930,230.80) 0.00 0.00 (139,950,363.77) (164,262,943.22)
       ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (58,732,482.66) (61,291,241.25) (11,221,077.94) (14,144,379.62) 0.00 0.00 (69,953,560.60) (75,435,620.87)
              ก  าไรจากการด าเนินงาน 78,558,138.31 131,422,127.94 13,338,281.02 20,020,917.21 12,971,051.15 12,640,621.59 104,867,470.48 164,083,666.74 
       รายไดอ่ื้น 13,819,005.87 11,443,173.06 
       ค่าใชจ่้ายไม่ปันส่วน (9,881,854.16) (9,731,678.49)
       ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,113,120.78 0.00 
       ตน้ทุนทางการเงิน 217,250.53 958,857.53 
       รายไดท้างการเงิน (4,936,531.47) (1,115,121.50)
       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (25,823,675.36) (34,960,880.67)
              ก  าไรส าหรับปี 89,374,786.67 130,678,016.67 
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ส่วนงานขายวสัดุก่อสร้าง



(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

       สินทรัพยต์ามส่วนงาน 794,691,975.96 914,385,232.05 1,468,779,869.00 1,375,650,682.04 324,676,646.23 306,787,346.80 2,588,148,491.19 2,596,823,260.89 

       สินทรัพยท่ี์แยกตามส่วนงานไม่ได้ 201,849,768.09 26,378,934.60 

              สินทรัพยร์วม 2,789,998,259.28 2,623,202,195.49 

       หน้ีสินตามส่วนงาน 333,391,562.74 152,274,150.87 1,851,176.94 31,034,945.02 2,207,000.00 2,402,000.00 337,449,739.68 185,711,095.89 

       สินทรัพยท่ี์แยกตามส่วนงานไม่ได้ 6,631,097.65 6,589,674.09 

              หน้ีสินรวม 344,080,837.33 192,300,769.98 

30.4  กลุ่มบริษทั ไม่ไดเ้สนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ     เน่ืองจากบริษทัฯ   ด าเนินธุรกิจภายใตส่้วนงานทางธุรกิจผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างเพียงอยา่งเดียวและส่วนงานทางภูมิศาสตร์

         ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว

30.5  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 5 ราย เป็นจ านวนเงิน 126.51 ลา้นบาท และ 224.80 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานขายวสัดุก่อสร้าง
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31. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับเคร่ืองมือทางการเงนิ
      31.1  นโยบายการบญัชี

          รายละเอียดนโยบายบญัชีท่ีส าคญั วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
แต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4.12

      31.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา
          ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา  เกิดจากการท่ีคูส่ัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ี โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ เรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบสินคา้  ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถือเป็น
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา  

      31.3  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย
          ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย   เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต   การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย  เน่ืองจากเงินฝากธนาคาร   เงินให้กูย้มืระยะสั้น
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว
          ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  และ  2562   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี

หน่วย: ลา้นบาท

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 77.69 176.23 0.00 0.00 9.19 15.40 86.88 191.63 0.05%-0.15% 0.10%-0.63%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 0.00 0.00 0.00 0.00 118.93 127.66 118.93 127.66 - -

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 17 165.36 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 165.36 0.44 4.47-5.25 5.40-6.35

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 0.00 0.00 0.00 0.00 96.59 130.82 96.59 130.82 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 0.00 0.00 33.80 33.80 0.00 0.00 33.80 33.80 3.65%-4.60% 3.65%-3.75%

หน่วย: ลา้นบาท

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 56.12 120.72 0.00 0.00 4.34 8.66 60.46 129.38 0.05%-0.15% 0.10%-0.63%

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 0.00 0.00 0.00 0.00 92.59 111.30 92.59 111.30 - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 8 0.00 0.00 1,385.00 1,202.00 0.00 0.00 1,385.00 1,202.00 0.30% 0.30%

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 17 165.36 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 165.36 0.44 4.47-5.25 5.40-6.35

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 0.00 0.00 0.00 0.00 77.48 87.21 77.48 87.21 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 0.00 0.00 7.85 15.37 0.00 0.00 7.85 15.37 3.65%-3.75% 3.65%-3.75%

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
          (                                                                                                     )

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

- 47 -



      31.4  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

                        กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง  โดยการรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  และ

               เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวน

               ของกระแสเงินสดลดลง

                         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  กลุ่มบริษทัมีรายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 

               ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั  ดงัน้ี

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี รวม

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 165,360,620.52 0.00 0.00 165,360,620.52

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 96,597,236.09 0.00 0.00 96,597,236.09

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 7,191,352.99 5,405,158.56 21,205,971.37 33,802,482.92

รวม 269,149,209.60 5,405,158.56 21,205,971.37 130,399,719.01

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี รวม

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 165,360,620.52 0.00 0.00 165,360,620.52

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 77,479,039.93 0.00 0.00 77,479,039.93

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6,328,170.54 1,522,614.99 0.00 7,850,785.53

รวม 249,167,830.99 1,522,614.99 0.00 85,329,825.46

      31.5  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

                เคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

      กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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32. ล าดบัช้ันของมูลค่ายตุิธรรม

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลคา่ยติุธรรม  แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม ไดด้งัน้ี

หน่วย : ลา้นบาท

หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 148.42 0.00 0.00 148.42

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 0.00 0.00 566.85 566.85

หน่วย : ลา้นบาท

หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 148.42 0.00 0.00 148.42

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า

      33.1  กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาว่าจา้งผูรั้บเหมา สญัญาซ้ือสินคา้และอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงิน

              44.58 ลา้นบาท  และ 70.59 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 18.27 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 35.10 ลา้นบาท ใน

               งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั

      33.2  กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารแห่งหน่ึง ออกหนงัสือค ้าประกนัคา่วตัถุดิบท่ีซ้ือจากผูข้ายหลายราย ค  ้าประกนั

               การปฏิบติังานแก่ผูว้่าจา้ง และค ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภคกบัหน่วยงานราชการ  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  และ 2562  มี

               ยอดค ้าประกนัรวม จ านวนเงิน 138.32 ลา้นบาท และ 99.35 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  และจ านวนเงิน  116.01 ลา้นบาท และ

               81.20 ลา้นบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดบั  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัรและ

               อุปกรณ์  (หมายเหตุ  13) 

      33.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าสญัญาค ้าประกนั วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยมีต่อ

               ธนาคารแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินค ้าประกนัเงินตน้สูงสุด 41.30 ลา้นบาท

               

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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34. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน

กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ "กองทุนส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชย ์มาสเตอร์ฟันด์" ซ่ึงจดทะเบียน

      แลว้ ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยให้บริษทัจดัการกองทุนเป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ  ซ่ึง

      ตามระเบียบของกองทุนฯ  พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  3-15  ของคา่จา้ง  และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเป็น

      รายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3  ส่วนท่ีพนกังานจ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเม่ือสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ 

      ตายหรือลาออกจากการเป็นสมาชิก 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  และ 2562  กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน  เป็นจ านวนเงิน 2.12 ลา้นบาท  และ

      1.78  ลา้นบาท  ในงบการเงินรวม  และจ านวนเงิน 1.50 ลา้นบาท และ 1.36 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั

      

35. การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทั  ในการบริหารทางการเงินคือ   การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  และ

      ด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

- 50 -



36. การจัดประเภทบัญชีใหม่

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ส าหรับปี 2562 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินส าหรับปี 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

ก่อนจดัประเภท จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภท ก่อนจดัประเภท จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ท่ีดินรอการพฒันา 19,933,323.78 (19,933,323.78) 0.00 0.00 0.00 0.00 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 315,475,822.84 19,933,323.78 335,409,146.62 0.00 0.00 0.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 492,127,161.42 29,879,634.40 522,006,795.82 367,411,626.46 29,879,634.40 397,291,260.86 

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 29,879,634.40 (29,879,634.40) 0.00 29,879,634.40 (29,879,634.40) 0.00 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562

ท่ีดินรอการพฒันา 19,933,323.78 (19,933,323.78) 0.00 0.00 0.00 0.00 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 48,794,864.94 19,933,323.78 68,728,188.72 0.00 0.00 0.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 466,116,936.68 32,819,911.89 498,936,848.57 383,169,928.36 32,819,911.89 415,989,840.25 

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 32,819,911.89 (32,819,911.89) 0.00 32,819,911.89 (32,819,911.89) 0.00 

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,629,866.39) 1,629,866.39 0.00 (41,000.00) 41,000.00 0.00 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 0.00 (1,629,866.39) (1,629,866.39) 0.00 (41,000.00) (41,000.00)

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญั

      ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เร่ือง การจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรส าหรับปี 2563  ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.008 บาท  จ  านวน 5,386.34 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 

      43.09 ลา้นบาท

            

38. การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564

ลงช่ือ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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