
 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2564 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และ                            

ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน)            

ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัเป็นบญัชีท่ีสาํคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากเป็นบญัชีท่ีมีมูลค่าสูง (คิดเป็นร้อยละ 97 

และ 95 ของยอดรายไดร้วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั) ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง          

ต่อกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั รวมถึงความผนัผวนทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์           

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโดยรวมได ้กลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมากรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และราคา

ผนัแปรไปตามภาวะการแข่งขนั ซ่ึงทาํใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดท่ี้หลากหลาย   

และดว้ยมูลค่าท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละลูกคา้ ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ                    

กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ

การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษในการทดสอบท่ีตอบสนองเร่ือง

ความถูกตอ้งและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 

ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีและหลงัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่ลูกคา้

ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) 

เพือ่ตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชี                  

ท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                               

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                        

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                     

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                                        

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริต                                         

จะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ             

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                       

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                    

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                                      

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ                                 

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                               

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน                                          

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ                                      

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์                                                       

ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

สินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2565 



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 624,178,695 268,996,919     557,955,055     211,799,321     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 955,510,275 857,937,587     836,055,826     707,652,128     

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                        -                        -                        -                        

สินคา้คงเหลือ 9 863,713,639 771,044,971     716,585,136     677,645,756     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8,507,121         18,809,030       2,000,000         7,809,030         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 64,373,975       42,079,302       52,935,949       30,333,047       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,516,283,705  1,958,867,809  2,165,531,966  1,635,239,282  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 1,298,764,892  1,044,272,177  1,293,885,692  1,040,886,577  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        147,903,636     153,903,486     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 318,794,138     289,624,822     216,261,032     216,261,032     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 2.3 849,900            49,900              849,900            49,900              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 13 -                        -                        -                        -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 80,831,613       87,130,206       80,711,613       87,010,206       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,579,188,478  1,485,085,892  828,909,939     885,890,731     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 78,914,956       127,932,471     73,055,978       114,914,465     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 23,895,890       29,110,803       20,186,374       23,771,174       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 54,107,657       59,459,172       42,686,265       45,509,229       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 27,647,981       33,568,768       5,671,115         5,829,115         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,462,995,505  3,156,234,211  2,710,121,544  2,574,025,915  

รวมสินทรัพย์ 5,979,279,210  5,115,102,020  4,875,653,510  4,209,265,197  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 205,559,040     60,281,111       -                        702,393            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 651,563,884     500,268,050     597,475,596     446,951,912     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19 34,780,144       43,202,854       30,033,688       34,906,993       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,464,861       10,435,893       47,740,396       10,396,049       
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,082                1,635                2,082                -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,374,267       18,001,066       13,343,789       14,792,848       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 956,744,278     632,190,609     688,595,551     507,750,195     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 44,943,791       85,362,256       44,928,118       81,686,163       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 172,600,228     187,991,923     123,658,416     149,684,400     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 167,596,441     120,593,028     168,635,016     121,595,908     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 885,203            582,014            431,453            504,499            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 386,025,663     394,529,221     337,653,003     353,470,970     
รวมหนีสิ้น 1,342,769,941  1,026,719,830  1,026,248,554  861,221,165     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 200,000,000     200,000,000     200,000,000     200,000,000     
   ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 149,930,828 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 149,930,828     149,930,828     149,930,828     149,930,828     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 724,763,392     724,763,392     724,763,392     724,763,392     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 20,000,000       20,000,000       20,000,000       20,000,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,687,011,462  2,341,178,792  2,263,653,453  1,952,696,187  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 677,730,702     485,977,976     691,057,283     500,653,625     
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,259,436,384  3,721,850,988  3,849,404,956  3,348,044,032  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 377,072,885     366,531,202     -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,636,509,269  4,088,382,190  3,849,404,956  3,348,044,032  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,979,279,210  5,115,102,020  4,875,653,510  4,209,265,197  

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 4,905,707,439   4,315,586,107   3,966,702,877   3,283,643,972   
รายไดเ้งินปันผล 19,574,188       18,622,340       77,754,023       84,302,161       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 23,805,004       3,381,759         28,961,163       9,079,137         
ก าไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ -                        1,540,975         -                        1,534,079         
รายไดอ่ื้น 107,669,899      79,731,577       123,072,032      98,984,785       
รวมรำยได้ 5,056,756,530   4,418,862,758   4,196,490,095   3,477,544,134   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 3,452,644,006 3,058,602,236 2,772,682,758 2,299,683,285
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 211,932,627 143,868,619 169,663,110 109,896,064
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 996,319,103 949,674,480 848,595,684 797,736,594
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ 2,802,356 -                        2,811,112 -                        
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        5,999,850 999,930            
รวมค่ำใช้จ่ำย 4,663,698,092   4,152,145,335   3,799,752,514   3,208,315,873   
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 393,058,438      266,717,423      396,737,581      269,228,261      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 12 69,505,171       74,463,501       -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 456,521            678,033            323,143            614,108            
ตน้ทุนทางการเงิน (5,461,663)        (7,271,569)        (2,536,436)        (4,175,284)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 457,558,467      334,587,388      394,524,288      265,667,085      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23 (58,814,795)      (20,470,077)      (54,090,696)      (27,444,466)      
ก ำไรส ำหรับปี 398,743,672      314,117,311      340,433,592      238,222,619      

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 373,167,092      275,907,249      340,433,592      238,222,619      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 25,576,580       38,210,062       

398,743,672      314,117,311      

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2.66 1.84 2.27 1.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับปี 398,743,672      314,117,311      340,433,592      238,222,619      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 961,803            1,714,810         -                        -                        
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 389,825            -                        -                        -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,351,628         1,714,810         -                        -                        

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
   ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10,23 289,025,373      (69,932,872)      289,030,493      (70,414,152)      
ผลก าไรจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20 15,763,077       -                        21,827,667       -                        
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 5,174,199         (4,236,286)        -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 309,962,649      (74,169,158)      310,858,160      (70,414,152)      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 311,314,277      (72,454,348)      310,858,160      (70,414,152)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 710,057,949      241,662,963      651,291,752      167,808,467      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 687,516,224      203,212,261      651,291,752      167,808,467      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 22,541,725       38,450,702       

710,057,949      241,662,963      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ผลต่างจากการ รวม

ทนุเรือนหุ้น แปลงค่างบการเงิน ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุ องคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนของผูมี้ส่วน

ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ท่ีเป็นเงินตรา ส ารองส าหรับ เบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุ้น ไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ มูลค่ายติุธรรม จากบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 149,930,828      724,763,392      20,000,000        2,234,431,740   (16,326,458)       570,763,137          -                          554,436,679      3,683,562,639   334,080,499      4,017,643,138   

ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          275,907,249      -                          -                              -                          -                          275,907,249      38,210,062        314,117,311      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          (4,236,286)         1,714,810          (70,173,513)           -                          (68,458,703)       (72,694,989)       240,641             (72,454,348)       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          271,670,963      1,714,810          (70,173,513)           -                          (68,458,703)       203,212,260      38,450,703        241,662,963      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                          -                          -                          (164,923,911)     -                          -                              -                          -                          (164,923,911)     -                          (164,923,911)     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ลดลงจากบริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                              -                          -                          -                          (6,000,000)         (6,000,000)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 149,930,828      724,763,392      20,000,000        2,341,178,792   (14,611,648)       500,589,624          -                          485,977,976      3,721,850,988   366,531,202      4,088,382,190   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 149,930,828      724,763,392      20,000,000        2,341,178,792   (14,611,648)       500,589,624          -                          485,977,976      3,721,850,988   366,531,202      4,088,382,190   

ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          373,167,092      -                          -                              -                          -                          373,167,092      25,576,580        398,743,672      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          23,969,571        961,803             289,027,933          389,825             290,379,561      314,349,132      (3,034,855)         311,314,277      

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          397,136,663      961,803             289,027,933          389,825             290,379,561      687,516,224      22,541,725        710,057,949      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                          -                          -                          (149,930,828)     -                          -                              -                          -                          (149,930,828)     -                          (149,930,828)     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ลดลงจากบริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                              -                          -                          -                          (12,000,042)       (12,000,042)       

โอนส ารองการเปล่ียนแปลงของตราสารทนุท่ีวดัมูลค่า

   ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนไปก าไรสะสม -                          -                          -                          98,626,835        -                          (98,626,835)           -                     (98,626,835)       -                          -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 149,930,828      724,763,392      20,000,000        2,687,011,462   (13,649,845)       690,990,722          389,825             677,730,702      4,259,436,384   377,072,885      4,636,509,269   

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม



บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - ส ารองส าหรับ  รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลคา่ยติุธรรม  ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 149,930,828                  724,763,392                  20,000,000                    1,879,397,479               571,067,777                  3,345,159,476               

ก าไรส าหรับปี -                                      -                                      -                                      238,222,619                  -                                      238,222,619                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      (70,414,152)                   (70,414,152)                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                      -                                      -                                      238,222,619                  (70,414,152)                   167,808,467                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                      -                                      -                                      (164,923,911)                 -                                      (164,923,911)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 149,930,828                  724,763,392                  20,000,000                    1,952,696,187               500,653,625                  3,348,044,032               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 149,930,828                  724,763,392                  20,000,000                    1,952,696,187               500,653,625                  3,348,044,032               

ก าไรส าหรับปี -                                      -                                      -                                      340,433,592                  -                                      340,433,592                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                      -                                      -                                      21,827,667                    289,030,493                  310,858,160                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                      -                                      -                                      362,261,259                  289,030,493                  651,291,752                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                      -                                      -                                      (149,930,828)                 -                                      (149,930,828)                 

โอนส ารองการเปล่ียนแปลงของตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่

   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปก าไรสะสม -                                      -                                      -                                      98,626,835                    (98,626,835)                   -                                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 149,930,828                  724,763,392                  20,000,000                    2,263,653,453               691,057,283                  3,849,404,956               

-                                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสม



2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 457,558,467      334,587,388      394,524,288      265,667,085      
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 289,824,986      295,771,211      131,404,211      145,137,857      
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (กลบัรำยกำร) (20,259,172)      16,677,228        (14,705,630)      11,139,823        
   ตดัจ  ำหน่ำยหน้ีสูญ -                        405,985             -                        -                        
   กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรำยกำร) 43,919,393 (1,370,558)        34,321,425 223,949
   ขำดทุนจำกกำรท ำลำยสินคำ้ 32,562,204 31,832,617 29,348,205        27,454,887        
   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ (553,050)           (869,859)           (350,100)           (1,273,556)        
   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 2,136,634          -                        2,136,634          -                        
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 18,447,442        19,229,879        13,867,448        15,246,184        
   ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำ (455,907)           431,435             (455,907)           -                        
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (69,505,171)      (74,463,501)      -                        -                        
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (33,099)             3,818,523          (57,699)             3,889,519          
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 2,802,356          (1,540,975)        2,811,112          (1,534,079)        
   ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        5,999,850          999,930             
   รำยไดเ้งินปันผล (19,574,188)      (18,622,340)      (77,754,023)      (84,302,161)      
   รำยไดท้ำงกำรเงิน (456,521)           (678,033)           (323,143)           (614,108)           
   ตน้ทุนทำงกำรเงิน 5,461,663          7,271,569          2,536,436          4,175,284          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 741,876,037      612,480,569      523,303,107      386,210,614      
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (77,365,335)      (4,758,352)        (114,724,658)    (10,098,080)      
   สินคำ้คงเหลือ (169,150,265)    (37,213,435)      (102,609,010)    (54,118,615)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (21,995,415)      68,621,070        (22,602,902)      44,879,269        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,920,787          (17,447,677)      158,000             4,193,904          
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 138,802,844      (1,337,129)        142,323,852      (2,520,293)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,626,799)        628,220             (1,449,059)        1,500,114          
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (14,135,291)      (9,763,457)        (12,608,848)      (7,774,411)        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 303,189             213,598             (73,046)             246,083             
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 602,629,752      611,423,407      411,717,436      362,518,585      
   จ่ำยดอกเบ้ีย (5,371,851)        (7,466,515)        (2,536,436)        (4,175,284)        
   จ่ำยภำษีเงินได้ (44,916,275)      (46,676,969)      (44,598,816)      (46,420,306)      
 เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 552,341,626      557,279,923      364,582,184      311,922,995      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บำท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 445,526             486,536             323,143 419,818
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 7,500,000          (9,000,000)        4,000,000          (5,000,000)        
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 175,238,304      -                        175,238,304      -                        
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (68,498,167)      -                        (66,998,167)      -                        
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (800,000)           (49,900)             (800,000)           (49,900)             
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (320,737,135)    (144,400,170)    (25,541,472)      (33,122,801)      
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 1,972,068          2,199,728          1,765,440          2,170,661          
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 99,533               -                        99,533               -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,607,919)        (3,328,799)        (1,534,918)        (1,581,354)        
เงินสดรับจำกเงินปันผล 65,474,065        78,022,203        77,754,023        84,302,161        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (140,913,725)    (76,070,402)      164,305,886      47,138,585        
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
   สถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 141,378,195      (121,536,737)    (702,393)           702,393             
ช ำระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (40,554,987)      (50,505,166)      (32,099,115)      (34,682,947)      
จ่ำยเงินปันผล (149,930,828)    (164,923,911)    (149,930,828)    (164,923,911)    
เงินปันผลจ่ำยของบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (12,000,042)      (6,000,000)        -                        -                        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (61,107,662)      (342,965,814)    (182,732,336)    (198,904,465)    
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียน 4,861,537          3,564,431          -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 355,181,776      141,808,138      346,155,734      160,157,115      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 268,996,919      127,188,781      211,799,321      51,642,206        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 624,178,695      268,996,919      557,955,055      211,799,321      

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ิมข้ึนจำกสญัญำเช่ำใหม่ 10,995,425        20,458,681        9,750,008          14,864,538        
   โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                        3,276,780          -                        3,276,780          
   เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ืออุปกรณ์ 12,536,961        3,039,749          8,332,973          552,282             
   ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่เงินลงทุนในตรำสำรทุน
      ท่ีก  ำหนดให้วดัมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 361,284,916      (87,416,090)      361,288,116      (88,017,690)      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บำท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทั

มหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองสําอางทุกประเภทและธุรกิจลงทุน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 600/4 หมู่ 11                           

ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม  อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยมีสาํนกังานสาขา 4 สาขา ดงัน้ี 

สาขาท่ี  1 เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

สาขาท่ี  2 เลขท่ี 19/43 หมู่ท่ี 7 บางนาตราด กม. 17 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี                                              

จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาขาท่ี  3 เลขท่ี 789/159 หมู่ 1 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบุรี 

สาขาท่ี  4 เลขท่ี 600/23 - 24 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                                 

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั อี เอฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ไทย 100 100 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสินคา้บรรจุภณัฑ ์ ไทย 50 50 

บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ไทย 100 100 

บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วชิัน่ จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก ซ้ือมาขายไป ผลิตภณัฑ์

ประเภทสารเคมี บรรจุภณัฑแ์ละ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

ไทย 100 100 

บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั วจิยัและพฒันาสูตรการผลิต

เคร่ืองสาํอาง 

ไทย 100 100 

S&J International (UK) Limited จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและ

ชุดของขวญั รวมถึงใหบ้ริการทาง

การตลาด 

องักฤษ 100 100 

บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย S&J 

International (UK) Limited 

    

Guangzhou S&J Cosmetics Company 

Limited 

จดัจาํหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ จีน 100 100 

4WD Vision (HK) Limited จดัจาํหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ เขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง 

100 100 

บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย                   

บริษัท โฟร์ดบัเบิล้ยูด ีวช่ัิน จาํกดั 

    

4WD Vision Europe B.V. จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและ

ชุดของขวญั รวมถึงใหบ้ริการทาง

การตลาด 

เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ

บริษทัฯ 
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จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  

2.3 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จาํกดั (“DKSH”) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัตั้งบริษทั ดีเคเอสเจ จาํกดั (“DKSJ”) เพื่อดาํเนินธุรกิจใน

การจาํหน่ายเคร่ืองสําอาง โดยเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 0.05 

ลา้นบาท บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ใน DKSJ บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็น 

“เงินลงทุนในการร่วมคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ดีเคเอสเจ จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัให้

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 0.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 1.7 ลา้น

บาท (หุน้สามญั 17,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 16,000 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัฯยงัคงถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 50 และไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนใน

หุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงิน 0.8 ลา้นบาท บริษทัดงักล่าว

ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 

2.4 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม       

ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิ

ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั

หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4.  นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ี

ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธีิดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า

ตามวธีิราคาทุน 

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ

รายการ หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธี

เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 20 - 25 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10  ปี 

ยานพาหนะ - 5 - 8 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ                  

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว                    

เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัคือ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายุการให้ประโยชน์ 

10 ปี 
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4.8 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน                    

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์

อา้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิง

และหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจาํนวนเงิน         

ท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจ

ตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 3 - 5 ปี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2 - 5 ปี 

  อุปกรณ์สาํนกังาน 2 - 4 ปี 

  ยานพาหนะ 2 - 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น 

และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทั

จะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  



8 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลง

ในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่า         

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายได ้    

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 

จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 เงินตราต่างประเทศ  

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุล

เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณ                           

ผลการดาํเนินงาน 
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั

หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงิน

รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศไทย 

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของประเทศนั้น โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศนั้น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ             

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน

การทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบาย                    

การบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน

วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน              

(ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ได้               

ถือไวเ้พื่อคา้ เป็นตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได้ ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็น                

รายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอน

ไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ี

เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการ

นั้นในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่ม

บริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ

เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้               

มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน            

ทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือ

มีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิม

และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่าง

ของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

ไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ

เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมี

นยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ี

การคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

ความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

ลูกหน้ีการคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ 

และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.16 ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรม

มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 
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กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์

อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ

ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน               

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี      

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ี

สาํคญัมีดงัน้ี 
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สัญญาเช่า  

การกาํหนดอายสัุญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัท

ในฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การกาํหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็น

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ี

คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดย

คาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้อง

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิด

สัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณา

จากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานและฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

จากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยคาํนึงถึงอายขุองสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้ - - 313 186 

รายไดอ่ื้น - - 33 35 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 691 542 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 7 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

ขายสินคา้ 19 56 - 34 

ค่าเช่ารับ 33 33 33 33 

รายไดอ่ื้น - 1 - 1 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั    

ขายสินคา้ 1,218 998 1,070 802 

รายไดอ่ื้น 7 2 6 2 

ซ้ือสินคา้และบริการ 17 18 16 17 

ค่าเช่าจ่าย 8 7 8 7 

ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 122 118 50 44 
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นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าเช่ารับ ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตลาด 

ค่าเช่าจ่าย ราคาตามสัญญา 

ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

ลูกหน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย - - 118,546 52,832 

บริษทัร่วม 5,815 29,159 1,055 22,315 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122,334 141,558 104,234 116,897 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 128,149 170,717 223,835 192,044 

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 4,791 2,833 

บริษทัร่วม 51 118 41 113 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,108 250 1,108 250 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,159 368 5,940 3,196 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 129,308 171,085 229,775 195,240 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย - - 3,000 4,000 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (3,000) (4,000) 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - สุทธิ - - - - 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,192 3,454 2,096 2,096 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2,192 3,454 2,096 2,096 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 18)    

เจา้หน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย - - 104,510 95,573 

บริษทัร่วม 159 6 85 6 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,017 1,774 1,017 1,691 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,176 1,780 105,612 97,270 

เจา้หน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 390 325 

บริษทัร่วม 13 - 13 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,409 8,969 644 3,630 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,422 8,969 1,047 3,955 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 7,598 10,749 106,659 101,255 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,053 40,616 9,766 34,605 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 11,053 40,616 9,766 34,605 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

เพ่ิมข้ึน 

ในระหวา่งปี 

ลดลง 

ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

 

 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย     

บริษทัยอ่ย 4,000 - (1,000) 3,000 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต       

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,000) - 1,000 (3,000) 

รวม - - - - 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการ       

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  4,000 - 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (1,000) 4,000 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,000 4,000 

เงินใหกู้ย้มืขา้งตน้เป็นเงินกูย้มืตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: 

อตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 83,445 72,058 78,127 67,021 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 510 374 510 374 

รวม 83,955 72,432 78,637 67,395 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 623 646 450 450 

เงินฝากธนาคาร 623,556 267,891 557,505 211,349 

เช็คในมือ - 460 - - 

รวม 624,179 268,997 557,955 211,799 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.01 

ถึง 0.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.35 ต่อปี) (เฉพาะของบริษัทฯ:ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี            

2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 118,384 128,355 214,008 148,754 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  8,798 17,727 9,543 6,729 

 3 - 6 เดือน 284 1,716 176 13,642 

 6 - 12 เดือน 575 22,484 - 22,484 

 มากกวา่ 12 เดือน 108 435 108 435 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  128,149 170,717 223,835 192,044 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 631,236 464,337 491,742 383,232 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  148,255 189,769 73,924 104,077 

 3 - 6 เดือน 8,065 8,686 5,066 4,720 

 6 - 12 เดือน 1,444 11,840 798 7,025 

 มากกวา่ 12 เดือน 6,493 16,699 3,706 11,094 

รวม 795,493 691,331 575,236 510,148 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (11,137) (31,396) (5,429) (19,135) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  784,356 659,935 569,807 491,013 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 912,505 830,652 793,642 683,057 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,159 368 5,940 3,196 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,464 1,448 7,228 635 

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 30,281 20,649 24,204 15,941 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,101 4,821 5,042 4,823 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 43,005 27,286 42,414 24,595 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 955,510 857,938 836,056 707,652 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 120 วนั  
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  31,396 14,719 19,135 11,995 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(กลบัรายการ) (20,259) 16,755 (13,706) 7,140 

จาํนวนท่ีไดรั้บคืน - (78) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี  11,137 31,396 5,429 19,135 

9. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 323,911 301,505 (19,117) (11,482) 304,794 290,023 

งานระหวา่งทาํ 87,199 77,867 (11,150) (1,264) 76,049 76,603 

วตัถุดิบ 268,582 174,785 (21,471) (3,784) 247,111 171,001 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 184,473 185,118 (14,718) (6,007) 169,755 179,111 

วสัดุส้ินเปลือง 3,738 2,359 - - 3,738 2,359 

สินคา้ระหวา่งทาง 62,267 51,948 - - 62,267 51,948 

รวม 930,170 793,582 (66,456) (22,537) 863,714 771,045 

     

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 228,032 243,876 (10,170) (6,664) 217,862 237,212 

งานระหวา่งทาํ 62,645 56,966 (9,878) (1,264) 52,767 55,702 

วตัถุดิบ 231,346 157,578 (15,670) (2,179) 215,676 155,399 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 189,892 188,995 (14,717) (6,007) 175,175 182,988 

วสัดุส้ินเปลือง 2,190 1,136 - - 2,190 1,136 

สินคา้ระหวา่งทาง 52,915 45,209 - - 52,915 45,209 

รวม 767,020 693,760 (50,435) (16,114) 716,585 677,646 
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 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ              

ท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 76 ลา้นบาท (2563: 38 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 63 ลา้นบาท 2563: 35 

ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

เป็นจาํนวน 32 ลา้นบาท (2563: 39 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 29 ลา้นบาท 2563: 35 ลา้นบาท)

โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารทุนที่กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

  

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด     

 บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) 677,600 497,896 677,600 497,896 

 บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 208,500 207,750 208,500 207,750 

 บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 120,221 126,645 120,221 126,645 

 บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 76,200 - 76,200 - 

 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 30,825 28,513 30,825 28,513 

 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 7,659 7,501 7,659 7,501 

 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,737 3,170 6,737 3,170 

 บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 3,850 4,425 3,850 4,425 

 บริษทั ฟารอีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) 114 91 114 91 

 บริษทั บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน)  21 28 21 28 

รวมตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 1,131,727 876,019 1,131,727 876,019 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     

   บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จาํกดั  41,032 40,926 41,032 40,926 

บริษทั ร่วมประโยชน ์จาํกดั 33,791 33,870 33,791 33,870 

บริษทั ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จาํกดั 22,913 9,082 22,913 9,082 

บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จาํกดั 14,127 23,937 14,127 23,937 

บริษทั ทีเวย ์จาํกดั 13,515 13,542 10,136 10,157 

บริษทั สหเซวา จาํกดั 10,300 9,352 10,300 9,352 

บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั 6,826 6,837 6,826 6,837 

บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั 4,161 4,539 4,161 4,539 

บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ จาํกดั 3,606 4,294 3,606 4,294 

บริษทั ไทยยคิูล่อน จาํกดั 3,548 6,725 3,548 6,725 

บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 3,080 3,403 3,080 3,403 

บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั 2,633 2,122 2,633 2,122 

บริษทั ธานรา จาํกดั 1,743 1,765 1,743 1,765 

บริษทั เอช แอนด ์บี กบินทร์บุรี จาํกดั 1,440 2,153 1,440 2,153 

บริษทั บี.เค.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 1,072 1,058 1,072 1,058 

บริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั 546 3,272 546 3,272 

อ่ืน ๆ  1,205 1,376 1,205 1,376 

รวมตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 165,538 168,253 162,159 164,868 

บัตรเงนิฝาก 1,500 - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน 1,298,765 1,044,272 1,293,886 1,040,887 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในงบการเงินรวม

ประกอบดว้ยเงินลงทุนจาํนวน 5 บริษทั โดยมีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.7 ของ

ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (2563: จาํนวน 6 

บริษทั โดยมีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.8) (เฉพาะของบริษทัฯ: จาํนวน 5 บริษทั 

โดยมีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.7 2563: จาํนวน 6 บริษทั โดยมีมูลค่ายุติธรรม

จาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.8) 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดของ

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 67 ลา้นบาท โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวร้อยละ 0.36 
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ระหว่างปี 2564 บริษทัฯได้มีการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั 

(มหาชน) มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีขาย มีจาํนวน 174 ลา้นบาท และผลสะสมของกาํไรท่ีเคยรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาํนวน 99 ลา้นบาท ไดโ้อนเขา้ไปรับรู้ในกาํไรสะสมแลว้  

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงท่ียงัถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เป็นจาํนวน 

20 ลา้นบาท (2563: 19 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 20 ลา้นบาท 2563: 19 ลา้นบาท) 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ           

ระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อี เอฟ จาํกดั 4.0 ลา้นบาท 4.0 ลา้นบาท 100 100 4,005 4,005 280 280 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง 

จาํกดั 

120.0 ลา้นบาท 120.0 ลา้นบาท 50 50 124,825 124,825 12,000 6,000 

บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

1.0 ลา้นบาท 1.0 ลา้นบาท 100 100 1,000 1,000 - - 

บริษทั โฟร์ดบัเบิ้ลยดีู วิชัน่ จาํกดั 10.0 ลา้นบาท 10.0 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 - - 

บริษทั เอสเอเอเอส จาํกดั 10.0 ลา้นบาท 10.0 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 - - 

S&J International (UK) Limited 0.1 ลา้นปอนด ์       

 สเตอร์ลิง 

0.1 ลา้นปอนด ์       

 สเตอร์ลิง 

100 100 5,073 

 

5,073 

 

- 

 

- 

 

รวม     154,903 154,903 12,280 6,280 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (6,999) (1,000)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     147,904 153,903   

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดย้ืน่จดทะเบียนเลิก

บริษทักบักระทรวงพาณิชย ์และอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงาน              

ท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม 

11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั  

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

กาํไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั                       

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจ

ควบคุมในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนู

แฟคเจอร่ิง จาํกดั 

50 50 377,072 366,531 22,542 38,451 12,000 6,000 
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11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

 บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 342 306 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 742 570 

หน้ีสินหมุนเวยีน 280 104 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 50 39 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

รายได ้ 1,116 1,132 

กาํไร  51 76 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (6) - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 45 76 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 128 239 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (269) (104) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 136 (132) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (5) 3 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

ลาํดบัท่ี ช่ือบริษทั 

จดัตั้งข้ึน  

ในประเทศ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

    2564 2563 2564 2563 

      (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเสน้ผม 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 30 30 

2. บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี่ กรุ๊ป 

จาํกดั 

ไทย บริการเก่ียวกบัการเดินเคร่ือง

โรงไฟฟ้า 

30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท 30 30 

3. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. มาเลเซีย ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองสาํอาง 6 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 6 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 35 35 

4. บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จาํกดั 

ไทย ผลิตยา 600 ลา้นบาท 600 ลา้นบาท 33 33 
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12.2 มูลค่าตามบัญชี ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ และได้

แสดงมูลค่าตามบญัชีวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม และมูลค่าตามบญัชีวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลาํดบัท่ี ช่ือบริษทั 

มูลค่าตามบญัชี                     

วธีิส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

มูลค่าตามบญัชี                           

วธีิราคาทุน เงินปันผลระหวา่งปี 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

1. บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั  37,438 25,566 20,556 13,095 1,216 - 6,000 6,000 9,900 9,900 

2. บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 86,010 70,525 47,256 62,042 4,229 (4,236) 13,151 13,151 36,000 49,500 

3. Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. 2,568 4,795 (2,346) (2,180) 119 (90) 17,916 17,916 - - 

4. บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 192,778 188,739 4,039 1,506 - - 201,994 201,994 - - 

รวม  318,794 289,625 69,505 74,463 5,564 (4,326) 239,061 239,061 45,900 59,400 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า       (22,800) (22,800)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       216,261 216,261   
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสาระสําคัญ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สินทรัพย ์

หมุนเวียน 

สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียน 

หน้ีสิน 

หมุนเวียน 

หน้ีสิน 

ไม่หมุนเวียน สินทรัพย ์- สุทธิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนตาม 

ส่วนไดเ้สียของ

กิจการใน

สินทรัพย ์- สุทธิ 

การตดัรายการ

ระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ  

มูลค่าตามบญัชี

ของส่วนไดเ้สีย

ของกิจการใน

บริษทัร่วม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั  303 243 205 153 363 279 8 20 137 97 30 30 41 29 (4) (3) 37 26 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 377 334 416 139 342 77 163 161 288 235 30 30 86 71 - - 86 71 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. 13 11 10 19 18 17 - - 5 13 35 35 2 5 1 - 3 5 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 315 313 350 359 149 169 9 8 507 495 33 33 167 163 26 26 193 189 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทั รายได ้ กาํไร (ขาดทุน) กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จาํกดั 908 859 69 44 4 - 73 44 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั 747 744 158 206 14 (14) 172 192 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhn. 14 13 (8) (6) - - (8) (6) 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั 501 502 12 5 - - 12 5 
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13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงใหกู้ย้มื แก่ ELLA CORA, INC. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินแปลงสภาพท่ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั              

เป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการกู้ยืม 3 ปี คิดอตัราดอกเบ้ียท่ีมากกว่า 

ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี กบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี

ทรัพยสิ์นของบริษทัผูกู้ย้ืมเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ในระหวา่งระยะเวลาการให้กูย้ืมจะไม่มีการรับ

ชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาให้กู ้ยืมตามข้อตกลงแล้ว สามารถขยาย

ระยะเวลาการกูย้ืมไดอี้กไม่เกิน 2 ปี และเงินตน้และดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมดงักล่าวจะแปลงสภาพ

เป็นหุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัผูกู้ย้มืดงักล่าว ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

เน่ืองจาก ELLA CORA, INC ประสบปัญหาในการดาํเนินงานซ่ึงทาํให้มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั

จาํนวนท่ีจะไดรั้บชาํระจากบริษทัดงักล่าวในขณะน้ี อยา่งไรก็ตาม เพื่อความระมดัระวงับริษทัฯจึงได้

ตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับหน้ีดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินท่ีไม่ได้

ใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า รวม 

ท่ีดินท่ีไม่ได้

ใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า รวม 

31 ธนัวาคม 2564:       

ราคาทุน 120 140,363 140,483 - 140,363 140,363 

หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (59,651) (59,651) - (59,651) (59,651) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 120 80,712 80,832 - 80,712 80,712 

31 ธนัวาคม 2563:       

ราคาทุน 120 146,119 146,239 - 146,119 146,119 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (59,109) (59,109) - (59,109) (59,109) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 120 87,010 87,130 - 87,010 87,010 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 87,130 88,680 87,010 88,560 

โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 3,276 - 3,276 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  

   - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 

    

   จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (2,236) - (2,236) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (4,062) (4,826) (4,062) (4,826) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 80,832 87,130 80,712 87,010 

ขอ้มูลเพิ่มเติมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ายติุธรรม 189,879 189,879 189,759 189,759 

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์

ราคาตลาด ส่วนมูลค่ายติุธรรมสําหรับท่ีดินและอาคารให้เช่าประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้

เกณฑว์ิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารให้เช่าดงักล่าวประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

บริษทัฯไดร่้วมลงทุนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่ารวมประมาณ 30 ลา้นบาท 

โดยมีสัดส่วนการลงทุนดงัน้ี  

 จาํนวนเงิน                     

(พนับาท) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

(ตารางวา) 

บริษทั วทิยาสิทธ์ิ จาํกดั 14,929 76.57 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล            

เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 9,953 51.05 

บริษทั เค. คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั 5,474 28.08 

รวม 30,356 155.70 



 

31 

15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

       สินทรัพย ์  

 ท่ีดินและ อาคารและ     ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช ้ เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร และติดตั้ง สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

1 มกราคม 2563 301,906 1,190,914 375,337 149,480 2,824,448 34,913 68,874 4,945,872 

ซ้ือเพิ่ม - 1,451 732 8,243 14,321 - 122,693 147,440 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (503) (8,329) (2,862) (8,688) (1,768) - (22,150) 

โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - - - (3,276) (3,276) 

โอน - 19,204 4,194 4,055 109,836 - (137,289) - 

31 ธนัวาคม 2563 301,906 1,211,066 371,934 158,916 2,939,917 33,145 51,002 5,067,886 

ซ้ือเพิ่ม 104,416 2,284 656 4,301 5,685 - 215,931 333,273 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (637) (3,093) (726) (8,512) (5,723) - (18,691) 

โอน - 14,067 2,802 112 125,388 - (142,369) - 

31 ธนัวาคม 2564 406,322 1,226,780 372,299 162,603 3,062,478 27,422 124,564 5,382,468 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2563 - 490,815 364,431 120,475 2,359,802 32,845 - 3,368,368 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 52,375 5,397 12,140 163,057 82 - 233,051 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (223) (8,300) (2,854) (8,206) (1,236) - (20,819) 

31 ธนัวาคม 2563 - 542,967 361,528 129,761 2,514,653 31,691 - 3,580,600 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 54,546 4,126 11,969 167,194 (83) - 237,752 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (262) (3,089) (727) (8,471) (4,723) - (17,272) 

31 ธนัวาคม 2564 - 597,251 362,565 141,003 2,673,376 26,885 - 3,801,080 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2563 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - 2,200 2,200 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2563 301,906 668,099 10,406 29,155 425,264 1,454 48,802 1,485,086 

31 ธนัวาคม 2564 406,322 629,529 9,734 21,600 389,102 537 122,364 1,579,188 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2563 (174 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  233,051 

2564 (179 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  237,752 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       สินทรัพย ์  

 ท่ีดินและ อาคารและ   เคร่ืองมือ  ระหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช ้ อุปกรณ์และ  ติดตั้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร และติดตั้ง สาํนกังาน เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

1 มกราคม 2563 200,750 994,311 202,349 120,069 1,280,920 19,996 33,488 2,851,883 

ซ้ือเพิ่ม - 1,451 732 6,836 4,257 - 20,399 33,675 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (381) (8,074) (2,065) (6,770) (1,673) - (18,963) 

โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - - - (3,276) (3,276) 

โอน - 18,717 1,472 3,448 18,029 - (41,666) - 

31 ธนัวาคม 2563 200,750 1,014,098 196,479 128,288 1,296,436 18,323 8,945 2,863,319 

ซ้ือเพิ่ม - 2,284 656 2,885 1,805 - 26,244 33,874 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (637) (2,314) (615) (4,274) (5,447) - (13,287) 

โอน - 8,278 89 93 8,874 - (17,334) - 

31 ธนัวาคม 2564 200,750 1,024,023 194,910 130,651 1,302,841 12,876 17,855 2,883,906 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

1 มกราคม 2563 - 401,449 196,500 94,265 1,184,350 18,405 - 1,894,969 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 43,637 3,195 10,428 41,065 - - 98,325 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (102) (8,048) (2,064) (6,712) (1,140) - (18,066) 

31 ธนัวาคม 2563 - 444,984 191,647 102,629 1,218,703 17,265 - 1,975,228 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 45,731 1,815 10,144 31,750 - - 89,440 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี 

 จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (262) (2,314) (615) (4,234) (4,447) - (11,872) 

31 ธนัวาคม 2564 - 490,453 191,148 112,158 1,246,219 12,818 - 2,052,796 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2563 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - 2,200 2,200 

31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - 2,200 2,200 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2563 200,750 569,114 4,832 25,659 77,733 1,058 6,745 885,891 

31 ธนัวาคม 2564 200,750 533,570 3,762 18,493 56,622 58 15,655 828,910 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2563 (49 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  98,325 

2564 (39 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  89,440 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

2,889 ลา้นบาท (2563: 2,718 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 1,610 ลา้นบาท 2563: 1,503 ลา้นบาท) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง 

 

 

รวม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง 

 

 

รวม 

31 ธนัวาคม 2564       

ราคาทุน 105,332 350 105,682 75,430 350 75,780 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (81,786) - (81,786) (55,594) - (55,594) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 23,546 350 23,896 19,836 350 20,186 

31 ธนัวาคม 2563       

ราคาทุน 104,676 50 104,726 74,195 50 74,245 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (75,615) - (75,615) (50,474) - (50,474) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 29,061 50 29,111 23,721 50 23,771 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 29,111 32,970 23,771 27,815 

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 1,608 3,328 1,535 1,582 

ค่าตดัจาํหน่าย (รวมอยูใ่น

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร) (6,823) (7,187) (5,120) (5,626) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 23,896 29,111 20,186 23,771 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 อตัราดอกเบ้ีย (หน่วย: พนับาท) 

 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 0.88 - 2.53 2.50 - 3.00 205,559 59,579 - - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 5.88 - 702 - 702 

รวม 205,559 60,281 - 702 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นการกูย้มืโดยไม่มีหลกัประกนั 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,176 1,780 105,612 97,270 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 311,969 273,452 223,206 193,085 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,422 8,969 1,047 3,955 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 69,049 48,794 42,873 21,824 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  250,184 164,096 216,405 130,266 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 12,537 3,040 8,333 552 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 227 137 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 651,564 500,268 597,476 446,952 

19. สัญญาเช่า  

19.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาระหวา่ง        

2 - 5 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

1 มกราคม 2563 13,059 120,934 3,504 20,683 158,180 

เพ่ิมข้ึน 4,124 5,856 - 10,569 20,549 

รายการปรับปรุงจากการ

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - - (90) - (90) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (10,901) (28,850) (969) (9,987) (50,707) 

31 ธนัวาคม 2563 6,282 97,940 2,445 21,265 127,932 

เพ่ิมข้ึน - 897 176 9,924 10,997 

รายการปรับปรุงจากการ

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - (18,580) - (246) (18,826) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (4,708) (26,247) (993) (9,240) (41,188) 

31 ธนัวาคม 2564 1,574 54,010 1,628 21,703 78,915 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

1 มกราคม 2563 - 118,028 3,245 15,139 136,412 

เพ่ิมข้ึน 3,620 469 - 10,887 14,976 

รายการปรับปรุงจากการ

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - - (113) - (113) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,207) (26,220) (827) (8,107) (36,361) 

31 ธนัวาคม 2563 2,413 92,277 2,305 17,919 114,914 

เพ่ิมข้ึน - 367 - 9,383 9,750 

รายการปรับปรุงจากการ

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - (18,580) - (246) (18,826) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,207) (23,262) (827) (7,486) (32,782) 

31 ธนัวาคม 2564 1,206 50,802 1,478 19,570 73,056 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 84,522 135,351 79,593 123,019 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (4,798) (6,786) (4,631) (6,426) 

รวม 79,724 128,565 74,962 116,593 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (34,780) (43,203) (30,034) (34,907) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 44,944 85,362 44,928 81,686 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 128,565 158,179 116,593 136,411 

เพิ่มข้ึน 10,996 38,376 9,750 18,094 

รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง

สัญญาเช่า (19,282) (18,745) (19,282) (3,236) 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 2,809 4,796 2,536 4,030 

จ่ายค่าเช่า (43,364) (54,041) (34,635) (38,706) 

ยอดคงเหลือปลายปี 79,724 128,565 74,962 116,593 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 

30.2 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 41,188 50,707 32,782 36,361 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,809 4,796 2,536 4,030 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 48 187 48 187 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่า                            

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 77 23 77 23 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวน 43 ลา้นบาท (2653: 54 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 35 ลา้นบาท 2563: 39 ลา้นบาท) 

ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  
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19.2   บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า (หมายเหตุ 14) โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 3 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนท่ีไม่มีสาระสาํคญั 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 182,150 172,413 5,842 6,113 187,992 178,526 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  16,070 16,109 309 359 16,379 16,468 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,910 2,703 52 58 2,962 2,761 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ - - (2) - (2) - 

                ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - (1,404) - (1,404) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - 512 - 512 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       

 ขาดทุน (กาํไร)  จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ (5,780) - - - (5,780) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 6,672 - - - 6,672 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (20,596) - - - (20,596) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (13,316) (9,075) (819) (688) (14,135) (9,763) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 168,110 182,150 4,490 5,842 172,600 187,992 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบเฉพาะกิจการ 

 โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 145,031 137,192 4,653 5,021 149,684 142,213 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,788 12,745 232 275 13,020 13,020 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,348 2,180 41 45 2,389 2,225 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั       
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ - - (81) - (81) - 

                ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - (1,573) - (1,573) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - 112 - 112 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
 ขาดทุน (กาํไร)  จากการประมาณการตามหลกั       

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ (4,999) - - - (4,999) - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,702 - - - 2,702 - 

       ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (24,987) - - - (24,987) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (12,164) (7,086) (445) (688) (12,609) (7,774) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 120,719 145,031 2,939 4,653 123,658 149,684 

  กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็น

จาํนวน 9 ลา้นบาท (2563: 15 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท 2563: 14 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 11 - 13 ปี (2563: 11 - 12 ปี) (เฉพาะของบริษทัฯ: 11 ปี 2563: 12 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.27 - 1.69 1.45 - 1.56 1.27 - 1.67 1.51 - 1.56 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  2.50 - 5.00 3.00 - 5.00 2.50 - 4.63 3.00 - 5.00 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (12) 14 (9) 9 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  21 (19) 17 (16) 

     

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (25) 28 (19) 22 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  32 (29) 25 (23) 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                 

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 1,226,459 1,106,130 844,462 738,815 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 289,825 295,771 131,404 145,138 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,479,311 1,479,718 2,241,421 1,842,854 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (31,738) 6,294 10,165 1,061 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา 31,656 17,596 31,656 17,596 
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23. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 60,660 31,931 57,193 31,814 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        

ของปีก่อน 94 (1,185) 94 (1,185) 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,939) (10,276) (3,196) (3,185) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 58,815 20,470 54,091 27,444 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

 ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์าง

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน   (72,256) 17,484 (72,258) 17,603 

  กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (3,941) - (5,457) - 

  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (1,391) - - - 

รวม (77,588) 17,484 (77,715) 17,603 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 457,558 334,587 394,524 265,667 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0 - 20% 0% - 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 90,060 64,097 78,905 53,133 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 94 (1,185) 94 (1,185) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก                   

ในปีก่อนแต่นาํมาบนัทึกในระหวา่งปี - 1,410 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (15,407) (16,860) (15,407) (16,860) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,104 2,019 2,250 985 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (20,573) (28,287) (12,817) (6,922) 

อ่ืน ๆ 1,537 (724) 1,066 (1,707) 

รวม (31,339) (43,852) (24,908) (24,504) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 58,815 20,470 54,091 27,444 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  2,227 6,251 1,086 3,827 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 13,028 4,493 10,087 3,223 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 34,866 37,944 24,732 29,937 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 200 236 5,960 4,760 

สญัญาเช่า 381 336 381 336 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,966 6,773 - - 

อ่ืน ๆ 440 3,426 440 3,426 

รวม 54,108 59,459 42,686 45,509 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาการเปล่ียนแปลงมูลค่า    

ยติุธรรมของเงินลงทุน 167,595 120,031 168,635 121,034 

อ่ืน ๆ 1 562 - 562 

รวม 167,596 120,593 168,635 121,596 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 15 ล้านบาท 

(2563: 13 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจาก              

บริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุน

ทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์

ภายในปี 2569 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจใน                        

การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานผลิตเคร่ืองสาํอาง 

2. ส่วนงานผลิตบรรจุภณัฑ ์

3. ส่วนงานอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่มบริษทัประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส่วนงานเคร่ืองสาํอาง ส่วนงานบรรจุภณัฑ ์ ส่วนงานอื่น รวมส่วนงานท่ีรายงาน 

รายการปรับปรุงและ         

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย 3,967 3,284 1,116 1,118 1,027 723 6,110 5,125 (1,204) (809) 4,906 4,316 

รายไดอ้ื่น 230 194 17 14 2 5 249 213 (98) (110) 151 103 

รวมรายได้ 4,197 3,478 1,133 1,132 1,029 728 6,359 5,338 (1,302) (919) 5,057 4,419 

ตน้ทุนขาย (2,733) (2,250) (829) (817) (917) (626) (4,479) (3,693) 1,206 810 (3,273) (2,883) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (170) (110) (35) (24) (8) (10) (213) (144) 1 - (212) (144) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (766) (703) (74) (90) (106) (98) (946) (891) 57 62 (889) (829) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (131) (145) (151) (143) (8) (8) (290) (296) - - (290) (296) 

รวมค่าใช้จ่าย (3,800) (3,208) (1,089) (1,074) (1,039) (742) (5,928) (5,024) 1,264 872 (4,664) (4,152) 

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 397 270 44 58 (10) (14) 431 314 (38) (47) 393 267 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - - - 70 74 70 74 

รายไดท้างการเงิน - 1 - - - - - 1 - - - 1 

ตน้ทุนทางการเงิน (3) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (7) - - (5) (7) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (54) (27) (3) 7 1 (1) (56) (21) (3) - (59) (21) 

กาํไรสําหรับปี 340 240 40 63 (10) (16) 370 287 29 27 399 314 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกคา้ภายนอกแบ่งเป็นการขายในประเทศและต่างประเทศในงบการเงินรวมสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย   

  - ในประเทศ 2,574,700 2,177,017 

  - ต่างประเทศ 2,331,007 2,138,569 

รวม 4,905,707 4,315,586 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,377 ลา้นบาท 

ซ่ึงมาจากส่วนงานเคร่ืองสาํอาง (2563: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 1,594 

ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานเคร่ืองสาํอาง) 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญัติกองทุน                  

สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 13 ลา้นบาท (2563: 12 ลา้น

บาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 10 ลา้นบาท 2563: 10 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลจาก

ผลการดาํเนินงานปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 

8 เมษายน 2563 165 1.1 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 

27 เมษายน 2564 150 1.0 
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท (2563: 29 

ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ล้านบาท 2563: 5 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอาคาร

โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร  

28.2 การคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อ     

 คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 15.8 15.7 7.1 7.0 

 คํ้าประกนัการขอคืนภาษี 6.5 4.8 6.5 4.8 

 คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 3.1 2.9 3.1 2.9 

 การคํ้าประกนัดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

29. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารทุน 1,131,727 - 165,538 1,297,265 

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 7 - 7 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,878 156,001 189,879 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 876,019 - 168,253 1,044,272 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,809 - 2,809 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,878 156,001 189,879 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 1,131,727 - 162,159 1,293,886 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์      

    สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,758 156,001 189,759 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 876,019 - 164,868 1,040,887 

ตราสารอนุพนัธ์      

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,809 - 2,809 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 33,758 156,001 189,759 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 ตราสารอนุพนัธ์  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้กําหนดให้

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7 2,809 - 2,809 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 7 2,809 - 2,809 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2 2 2 - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 2 2 2 - 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 

30.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย เงินลงทุนและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร กลุ่มบริษทั

มีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร           

ความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและ

สถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก

การให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงได้

เปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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ลูกหน้ีการค้า  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม 

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหน้ีการคา้อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นการใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุก

ตวัสูง เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมากรายและหลากหลาย 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับ

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามเขตพื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ และประเภทของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

คาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผล

และสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน      

โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดใหก้บัคู่สัญญา

แต่ละราย การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุน

ทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผดินดัชาํระของคู่สัญญา 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ    

ดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ีย เพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าวกลุ่มบริษทัได้เขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัสัญญา             

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการนาํเขา้

หรือส่งออกสินคา้ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียง โดยการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

บริษทัฯ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.2 14.01 1.08 0.94 33.42 30.04 

ปอนดส์เตอร์ลิง 3.06 2.16 0.38 0.52 45.10 40.64 

เยน 47.43 140.57 5.29 7.53 0.29 0.29 

ยโูร 0.81 0.56 0.99 1.10 37.89 36.88 

บริษทัยอ่ย       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.59 0.36 0.23 0.12 33.42 30.04 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.01 0.01 0.02 - 45.10 40.64 

ยโูร 0.49 0.48 0.05 0.01 37.89 36.88 

หยวน 0.51 0.01 0.50 - 5.25 4.62 

ฟรังส์สวติเซอร์แลนด ์ - 0.05 - - 36.52 34.03 

เยน - 0.50 - - 0.29 0.29 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ปอนดส์เตอร์ลิง เยนและ

ยูโร โดยกําหนดให้ตัวแปรอ่ืนทั้ งหมดคงท่ี ทั้ ง น้ี ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรา

ต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 
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 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ +10 27,655 +10 53,408 

 - 10 (27,655) - 10 (53,408) 

ปอนดส์เตอร์ลิง +10 15,639 +10 11,227 

 - 10 (15,639) - 10 (11,227) 

ยโูร +10 8,962 +10 8,020 

 - 10 (8,962) - 10 (8,020) 

เยน +10 1,517 +10 6,449 

 - 10 (1,517) - 10 (6,449) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคตและควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในระดบัตํ่า สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดใน

ปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดั

ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ

แยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 



 

52 

 

  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 2 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 623,548 267,891 631 1,106 624,179 268,997 0.01 - 0.25 0.05 - 0.35 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 955,510 857,938 955,510 857,938 - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 8,500 16,000 - - - - 7 2,809 8,507 18,809 0.45 - 1.40 1.25 - 1.50 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 1,500 - - - 1,297,265 1,044,272 1,298,765 1,044,272 1.40 - 

 8,500 16,000 1,500 - 623,548 267,891 2,253,413 1,906,125 2,886,961 2,190,016   

หนี้สินทางการเงิน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื         

ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 205,559 59,579 - - - 702 - - 205,559 60,281 0.88 - 2.53 2.50 - 5.88 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 651,564 500,268 651,564 500,268 - - 

 205,559 59,579 - - - 702 651,564 500,268 857,123 560,549   

  



 

53 

  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 2 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 557,505 211,349 450 450 557,955 211,799 0.05 - 0.25 0.05 - 0.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 836,056 707,652 836,056 707,652 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 2,000 5,000 - - - - - 2,809 2,000 7,809 0.45 - 1.40 1.40 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - - - 1,293,886 1,040,887 1,293,886 1,040,887 - - 

 2,000 5,000 - - 557,505 211,349 2,130,392 1,751,798 2,689,897 1,968,147   

หนี้สินทางการเงิน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื              

ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - - - - 702 - - - 702 - 5.88 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 597,476 446,952 597,476 446,952 - - 

 - - - - - 702 597,476 446,952 597,476 447,654   
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

จากสถาบนัการเงินและสัญญาเช่า โดยฝ่ายบริหารประเมินวา่ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถ

ในการชาํระคืนหน้ีสินของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึง

แหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแล้วว่า               

กลุ่มบริษทัมีเงินทุนหมุนเวยีนพอกบักระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัใกล ้

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทาง               

การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจาก

กระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน - 207,054 - - 207,054 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 651,564 - - 651,564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 36,740 47,782 - 84,522 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 895,358 47,782 - 943,140 

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระแยก      

กระแสเงินสดรับ - (845) - - (845) 

กระแสเงินสดจ่าย - 847 - - 847 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 2 - - 2 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 702 60,047 - - 60,749 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 500,268 - - 500,268 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 46,477 88,874 - 135,351 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 702 606,792 88,874 - 696,368 

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระแยก      

กระแสเงินสดรับ - (5,341) - - (5,341) 

กระแสเงินสดจ่าย - 5,343 - - 5,343 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 2 - - 2 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 597,476 - - 597,476 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 31,873 47,720 - 79,593 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 629,349 47,720 - 677,069 

ตราสารอนุพนัธ์  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระแยก      

กระแสเงินสดรับ - (845) - - (845) 

กระแสเงินสดจ่าย - 847 - - 847 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 2 - - 2 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 702 - - - 702 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 446,952 - - 446,952 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 37,924 85,095 - 123,019 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 702 484,876 85,095 - 570,673 

30.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

30.4  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมีลาํดับช้ันของมูลค่า

ยุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี ้ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 183,639 180,855 

ขาดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (15,386) (15,987) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 168,253 164,868 

ขาดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,715) (2,709) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 165,538 162,159 
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ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมสรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงิน เทคนิคการวัดมูลค่า 

ข้อมูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตได้ท่ีมีนัยสําคัญ อตัราท่ีใช้ 

ผลกระทบท่ีมีต่อการ

เปลีย่นแปลงของสมมติฐาน 

ตราสารทุนของบริษทัท่ี

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

คิดลดกระแสเงินสด               

คิดลดเงินปันผลและ

วธีิการอ่ืน 

อตัราคิดลด 4.7% - 8.9% 

(2563: 2.6% - 

12.2%) 

อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

1% (2563: 1%) จะทาํให้

มูลค่ายติุธรรมลดลงเป็น

จาํนวน 9 ลา้นบาท 

(เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 7 

ลา้นบาท) (2563: ลดลง

เป็นจาํนวน 11 ลา้นบาท 

(เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 22 

ลา้นบาท)) 

31. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.3:1 (2563: 0.3:1) และเฉพาะ

ของบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.3:1 (2563: 0.3:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2565 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาก

กาํไรของปี 2564 และกาํไรสะสมของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 1.2 บาท รวมเป็นเงิน 179.92 ลา้นบาท      

เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 
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