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ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จํากัด 

(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  

ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 



 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการประเมนิมูลค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบและไดนํ้าเรือ่งนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งนี้ 

 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการขอ้ 9 เรือ่งประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั และการใชดุ้ลยพนิิจ 

และขอ้ 18 เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีเงนิลงทุนในบริษัท  

บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยใน

งบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวนเงนิ 25,822,529 บาท  
 

ผูบ้รหิารได้ทบทวนการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและ

คํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืด้วยวธิมีูลค่าจากการใช้โดย

พจิารณาจากผลการดําเนินงานในอดตีและแผนธุรกจิในอนาคต

ของบรษิทัยอ่ย รวมถงึประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต โดย

ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่า ไดแ้ก่ อตัรา

การเตบิโตของรายได ้ประมาณการค่าใชจ้่าย ประมาณการทาง

เศรษฐกจิ และอตัราการคดิลดทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 

 

จากการทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนดงักล่าว ผูบ้รหิารพบว่า 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย สูงกว่า

มลูค่าตามบญัช ีดงันัน้จงึไม่รบัรูค้่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน

ในบรษิทัยอ่ยในปีนี้ 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสําคญักบัเรื่องนี้เนื่องจากการประเมนิการดอ้ยค่า

ของเงนิลงทุนมคีวามซบัซอ้นและตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารใน

การคาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคต หรอืแนวโน้มสภาพเศรษฐกจิ 

และข้อสมมติฐานต่างๆ ที่สําคญัเพื่อใช้ประมาณกระแสเงนิสด 

ในอนาคต 
 

 

 

 

ข้าพเจ้าทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

โดยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 

• ประเมนิผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิสาํหรบัปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ของบรษิทัยอ่ย โดย 

พจิารณาจากขอ้มลูผลการดาํเนินงานในอดตีของบรษิทัยอ่ย  

• สอบถามผูบ้รหิารถงึความเหมาะสมของวธิกีารวดัมูลค่า

ในการทดสอบการดอ้ยค่าและความสมเหตุสมผลของ

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณ 

• ทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูทีผู่บ้รหิารใชใ้นการจดัทํา

แผนธุรกจิในอนาคต และประเมนิความสมเหตุสมผลของ

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด  

ทีเ่กีย่วกบัอตัราการเตบิโตของรายได ้ประมาณการทาง

เศรษฐกิจ โดยเปรยีบเทียบกบัการเติบโตในตลาดของ

ธุรกจิประเภทเดยีวกนั 

• ประเมนิความเหมาะสมของอตัราคดิลดที่ผู้บรหิารใชใ้น

การจดัทําประมาณการกระแสเงนิสด โดยเปรยีบเทยีบกบั

อตัราคดิลดที่คํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน

มูลค่าในสํานักงานสอบบญัชขีองขา้พเจา้ เพื่อพจิารณา

ว่าอตัราคดิลดทีผู่บ้รหิารใชอ้ยู่ในขอบเขตทีย่อมรบัได ้
 

ผลจากการปฏบิตังิาน ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิานทีผู่้บรหิาร

ใชใ้นการประเมนิค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานสนบัสนุน 

 



 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขอ้ 6 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการ

นําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 

 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ 

ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้อง

สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถจดัทํา 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ 

อันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ 

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่ง

เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง 

ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 

เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง

ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ

และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีีไ่ด้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิ 

ขอ้สงสยัอยา่งมนียัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า

มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่า 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที่

ควรหรอืไม ่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง

ธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 



 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้

วางแผนไว ้ประเดน็ที่มนีัยสําคญัที่พบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องที่มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจ้า 

ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก

อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสําคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในปีปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ

ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 

สมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ         บาท         บาท         บาท         บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 72,906,984      49,308,187      65,419,853      37,156,574      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 40 ค) -               -               10,000,000      -                

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 12 693,849,366    697,661,437    659,692,157    651,423,383    

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 14 208,516,721    167,924,679    178,754,149    137,322,588    

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 15 14,631,580      13,996,795      14,292,297      14,490,214      

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 16 406,733          500,533          406,733          500,533          

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 10,446,369      6,026,154       -               -               

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,000,757,753 935,417,785    928,565,189    840,893,292    

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกนั 17 2,308,994       587,069          -               -               

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 -               -               28,546,529      25,822,529      

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 19 557,725,004    604,194,471    404,530,616    427,484,335    

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 20 29,258,777      -               27,923,387      -               

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 21 430,667,623    456,625,846    430,337,580    456,238,956    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 18,270,116      10,017,090      18,270,116      10,017,090      

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 23 2,231,358       2,198,007       2,222,158       2,132,087       

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 1,040,461,872 1,073,622,483 911,830,386    921,694,997    

รวมสินทรพัย ์ 2,041,219,625 2,009,040,268 1,840,395,575 1,762,588,289 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ         บาท         บาท         บาท         บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 24 216,900,000    238,000,000    176,900,000    198,000,000    

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 25 278,149,953    213,019,259    232,207,867    167,692,859    

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีของ

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 26 9,318,448       346,606          8,770,946       28,800           

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 80,040,000      80,040,000      80,040,000      80,040,000      

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 43 3,475,464       -               3,475,464       -               

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 4,448,203       8,608,219       4,448,203       8,608,219       

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 28 4,010,711       4,243,071       3,814,127       3,938,844       

รวมหนี้สินหมนุเวียน 596,342,779    544,257,155    509,656,607    458,308,722    

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 26 19,712,397      356,157          19,618,729      -               

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 79,880,000      159,920,000    79,880,000      159,920,000    

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 19,176,567      21,415,986      -               -               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 68,785,400      55,777,849      63,298,030      49,271,841      

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 187,554,364    237,469,992    162,796,759    209,191,841    

รวมหนี้สิน 783,897,143    781,727,147    672,453,366    667,500,563    

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 30

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000    300,000,000    300,000,000    300,000,000    

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้เตม็มลูคา่

หุน้สามญั  300,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000    300,000,000    300,000,000    300,000,000    

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (สทุธ)ิ 549,079,673    549,079,673    549,079,673    549,079,673    

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 30,000,000      30,000,000      30,000,000      30,000,000      

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 385,302,606    349,777,832    295,922,333    217,552,437    

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (สทุธ)ิ (7,059,797)      (1,544,384)      (7,059,797)      (1,544,384)      

รวมส่วนของเจ้าของ 1,257,322,482 1,227,313,121 1,167,942,209 1,095,087,726 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,041,219,625 2,009,040,268 1,840,395,575 1,762,588,289 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ         บาท         บาท         บาท         บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 33 1,754,112,640 1,743,923,824  1,552,809,398 1,539,610,528  
ตน้ทนุขายและบรกิาร 34 ############ (1,352,547,174) ############ (1,139,229,415) 

กาํไรข ัน้ต้น 460,881,335    391,376,650     481,593,975    400,381,113     
รายไดอ้ื่น 35 6,313,969       20,943,685      6,237,158       20,529,832      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 467,195,304    412,320,335     487,831,133    420,910,945     

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 34 (147,456,063)   (155,144,885)    (139,713,872)   (145,167,704)    
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 34 (112,629,758)   (116,542,671)    (100,614,456)   (99,610,485)     
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (59,960,561)     -                (60,179,527)     -                
กาํไร(ขาดทุน)อื่น 36 (23,089,529)     (15,223,872)     (20,274,658)     (16,337,611)     
ตน้ทุนทางการเงนิ (สทุธ)ิ 37 (16,528,265)     (16,536,063)     (14,564,689)     (15,248,598)     

รวมค่าใช้จ่าย (359,664,176)   (303,447,491)    (335,347,202)   (276,364,398)    

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 107,531,128    108,872,844     152,483,931    144,546,547     
ภาษเีงนิได้ 38 3,899,553       (8,769,018)       1,791,872       (11,393,920)     

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 111,430,681    100,103,826     154,275,803    133,152,627     

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
     ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี (5,515,413)      (1,284,279)       (5,515,413)      (1,284,279)       

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (5,515,413)      (1,284,279)       (5,515,413)      (1,284,279)       

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 105,915,268    98,819,547      148,760,390    131,868,348     

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 111,430,681    100,103,826     154,275,803    133,152,627     

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ -               -                -               -                

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 105,915,268    98,819,547      148,760,390    131,868,348     

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ -               -                -               -                

กาํไรต่อหุ้น 39

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.37               0.33               0.51               0.44               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

8



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (สทุธิ)

ทนุจดทะเบียน การวดัมลูค่าใหม่ของ รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ทนุสาํรอง ภาระผกูพนัผลประโยชน์ เจ้าของ รวมส่วนของ

แล้วเตม็มลูค่า มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 300,000,000     549,079,673  30,000,000                 309,674,006    (260,105)                               1,188,493,574  1,188,493,574   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เงนิปันผลจา่ย 32 -                 -              -                           (60,000,000)     -                                      (60,000,000)     (60,000,000)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                 -              -                           100,103,826    (1,284,279)                             98,819,547      98,819,547       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 300,000,000     549,079,673  30,000,000                 349,777,832    (1,544,384)                             1,227,313,121  1,227,313,121   

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 5 -                 -                                  -    (3,905,907)       -                                      (3,905,907)       (3,905,907)        

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   (ปรบัปรงุใหม่) 300,000,000     549,079,673  30,000,000                 345,871,925    (1,544,384)                             1,223,407,214  1,223,407,214   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2563

เงนิปันผลจา่ย 32 -                 -              -                           (72,000,000)     -                                      (72,000,000)     (72,000,000)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                 -              -                           111,430,681    (5,515,413)                             105,915,268    105,915,268     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 300,000,000     549,079,673  30,000,000                 385,302,606    (7,059,797)                             1,257,322,482  1,257,322,482   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม 

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

9



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (สทุธิ)

ทนุจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่

ที่ออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทนุสาํรองตาม ของภาระผกูพนั

เตม็มลูค่า (สทุธิ) กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงาน (สทุธิ) รวม

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 300,000,000             549,079,673          30,000,000       144,399,810      (260,105)                                   1,023,219,378   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เงนิปันผลจา่ย 32 -                        -                     -                 (60,000,000)       -                                         (60,000,000)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                        -                     -                 133,152,627      (1,284,279)                                131,868,348      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 300,000,000             549,079,673          30,000,000       217,552,437      (1,544,384)                                1,095,087,726   

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 5 -                        -                     -                 (3,905,907)         -                                         (3,905,907)        

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   (ปรบัปรงุใหม่) 300,000,000             549,079,673          30,000,000       213,646,530      (1,544,384)                                1,091,181,819   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2563

เงนิปันผลจา่ย 32 -                        -                     -                 (72,000,000)       -                                         (72,000,000)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                        -                     -                 154,275,803      (5,515,413)                                148,760,390      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 300,000,000             549,079,673          30,000,000       295,922,333      (7,059,797)                                1,167,942,209   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

10



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหตุ    บาท    บาท    บาท    บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 107,531,128      108,872,844   152,483,931      144,546,547   

รายการปรบัปรุง:

คา่เสือ่มราคา 19, 20 116,459,086      109,922,643   93,112,811       86,154,970     

คา่ตดัจาํหน่าย 21 26,627,337       26,198,161     26,558,691       26,134,706     

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 59,960,561       -              60,179,527       -              

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู -                 1,687,221      -                 1,687,221      

หนี้สญู 218,966            232,349         -                 -              

ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (430,443)           -              (430,443)          -              

(กลบัรายการ)คา่เผือ่สนิคา้เคลือ่นไหวชา้และลา้สมยั 14 (6,486,458)        3,212,954      (6,858,794)        3,212,954      

กลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้ราคาทุนสงูกวา่มลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บั 14 (24,131)            (4,137,598)     (856,203)          (2,821,318)     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 6,622,359         17,199,981     7,306,555         15,606,190     

กลบัรายการเจา้หนี้จากการซือ้เครือ่งหมายการคา้ Playboy

ทีไ่มต่อ้งชาํระ 35 -                 (3,197,850)     -                 (3,197,850)     

ดอกเบีย้รบัจาก - สถาบนัการเงนิ 35 (20,986)            (37,698)         (15,975)            (22,995)         

ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 35 -                 -              (235,274)          -              

ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 35 (64,045)            (75,104)         (64,045)            (75,104)         

(กาํไร)ขาดทุนสุทธจิากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,654,219         (964,031)        1,918,876         (964,031)        

กาํไรจากการยกเลกิสญัญาเชา่ 36 (5,365)              -              (5,365)             -              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 36 21,636             14,049          21,636             14,049          

ตน้ทุนทางการเงนิ 37

- ดอกเบีย้จา่ยจาก - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 15,255,372       16,437,577     13,334,516       15,248,598     

- ดอกเบีย้จา่ยจาก - หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 1,272,893         98,486          1,230,173         -              

331,592,129      275,463,984   347,680,617      285,523,937   

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (56,367,456)      (149,742,226)  (68,448,301)      (151,798,260)  

- สนิคา้คงเหลอื (34,081,453)      (7,631,847)     (33,716,564)      (681,600)        

- ภาษมีลูคา่เพิม่ (634,785)           18,670,840     197,917           17,787,227     

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น -                 2,000,000      -                 -              

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (33,351)            (41,120)         (90,071)            2,600            

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 58,933,177       (17,452,609)    60,711,483       (11,689,380)    

- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (232,360)           432,999         (124,717)          337,316         

- ผลประโยชน์พนกังานจา่ย (334,442)           (206,647)        -                 (206,647)        

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้รบัและภาษเีงนิไดจ้า่ย 298,841,459      121,493,374   306,210,364      139,275,193   

- ดอกเบีย้รบัจากสถาบนัการเงนิ 20,986             37,698          15,975             22,995          

- ภาษเีงนิไดจ้า่ย (13,968,902)      (12,221,236)    (9,416,949)        (6,195,082)     

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 284,893,543      109,309,836   296,809,390      133,103,106   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

11



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหตุ    บาท    บาท    บาท    บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - เงนิสดรบั 40 ค) -                 -              10,000,000        -              

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - เงนิสดจา่ย 40 ค) -                 -              (20,000,000)       -              

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - เงนิตน้ 93,800             88,034          93,800             88,034          

ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 40 ก) -                 -              235,274           -              

ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 64,045             75,104          64,045             75,104          

เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (1,721,925)        (2,173)           -                 -              

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้หุน้ในบรษิทัยอ่ย -                 -              (2,724,000)        -              

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (61,534,541)      (45,716,914)    (59,343,721)      (35,398,188)    

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (717,500)           (3,527,294)     (705,701)          (3,484,294)     

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - เครือ่งหมายการคา้ Playboy -                 (159,876,150)  -                 (159,876,150)  

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,232,478         1,516,841      32,479             1,516,841      

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (62,583,643)      (207,442,552)  (72,347,824)      (197,078,653)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดรบั 24 1,136,800,000   711,000,000   1,001,800,000   661,000,000   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 24 (1,157,900,000)  (477,600,000)  (1,022,900,000)  (467,600,000)  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 27 (80,040,000)      (90,540,000)    (80,040,000)      (90,540,000)    

ดอกเบีย้จา่ยจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (15,173,441)      (16,500,762)    (13,252,585)      (15,311,783)    

เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ - เงนิตน้ (9,125,569)        (3,918,610)     (8,576,329)        (57,600)         

เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ - ดอกเบีย้จา่ย (1,272,893)        -              (1,230,173)        -              

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่เจา้ของของกลุม่กจิการ 32 (71,999,200)      (59,995,600)    (71,999,200)      (59,995,600)    

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (198,711,103)     62,445,028     (196,198,287)     27,495,017     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ 23,598,797       (35,687,688)    28,263,279       (36,480,530)    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, ยอดคงเหลอืตน้ปี 49,308,187       84,995,875     37,156,574       73,637,104     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, ยอดคงเหลอืปลายปี 72,906,984       49,308,187     65,419,853       37,156,574     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหตุ    บาท    บาท    บาท    บาท

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

ตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอื 14 12,934,964       10,396,383     11,140,615       9,091,351      

รายการซือ้สนิทรพัยร์ะหวา่งปีทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยชาํระ 25
- อุปกรณ์ 8,278,705         3,123,993      5,809,206         3,048,486      

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                 26,750          -                 26,750          

เงนิประกนัผลงาน 25 986,824            -              986,824           -              

เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยแต่ยงัไมจ่า่ยชาํระ 25 19,228             18,428          19,228             18,428          

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สุทธ)ิ

ณ วนัที ่1 มกราคม                          -    -                                 -    -              

- รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหม่

จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าใช้ 38,051,617       -              36,861,207       -              

- เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 536,022            -              536,022           -              

- ดอกเบีย้จากหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 1,272,893         -              1,230,173         -              

- ยกเลกิสญัญาระหวา่งปี (431,225)           -              (431,225)          -              

- เงนิสดจา่ยระหวา่งปี (10,398,462)      -              (9,806,502)        -              

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 29,030,845       -              28,389,675       -              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จ ำกดั (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ในประเทศไทยเมื่อ วนัที่ 29 กนัยำยน พ.ศ. 2536  
บรษิัทได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบรษิัทมหำชนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำกบรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จ ำกดั  
เป็น “บรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จ ำกดั (มหำชน)” เมื่อวนัที่ 2 มถิุนำยน พ.ศ. 2559 บรษิัทได้จดทะเบียนเป็นบรษิัทใน 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 
 
ธุรกจิหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) ได้แก่ ธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและสำรหล่อลื่น รวมถึงธุรกิจ
เกีย่วกบักำรผลติกล่องกระดำษ และมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่ 
เลขที ่1 ถนนเจรญิรำษฎร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 
สำขำ 
สำขำ 1 : เลขที ่49 และ 49/1 หมู่ที ่5 อำคำรโรงงำนมำตรฐำน เขตส่งออกนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรรีำชำ 

 จงัหวดัชลบุร ี20230 
 
สำขำ 2 : เลขที ่789/139 อำคำรนิคมอุตสำหกรรมป่ินทอง หมูท่ี ่1 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี20110 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
เมือ่ตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของโควดิ19”) ซึง่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดส้่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ซึง่กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำด
ของ COVID-19 เป็นพิเศษ อย่ำงไรก็ตำม ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนว่ำไม่มี
ผลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ 
ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุ 6 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพินิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้  
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุ 9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่ มี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 
ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่16 

 
กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่19 

 
กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 

 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมลูคำ่ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ และให้
ทำงเลอืกกลุ่มกจิกำรในกำรเลอืกถอืปฏบิตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำร
รบัรูร้ำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกนัควำมเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Accounting mismatch) และให้
แนวปฏิบตัใินรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกจิกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และ
ก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ กจิกำรตอ้งพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส ำหรบักำร
ถือสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่ อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่ยงั
รวมถงึกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำ ซึ่ง กลุ่ม
กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกจิกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบ
ทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอีกต่อไป  
กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่ง
สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนวำ่กำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษเีงนิได้
ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิ
ก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 

ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดัเจนเกี่ยวกับวิธีกำรบัญชีส ำหรบักรณีที่มีกำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว ้โดยเมื่อกำร
เปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะต้องใช้ขอ้สมมตทิี่เป็นปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มกีำรแก้ไขโครงกำร กำรลด
ขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบริกำรในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรบั
ระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 

จ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนวำ่หำกสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไข
ทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่้มำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่ม้ำ
โดยเฉพำะดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 

ฉ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธรุกิจ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกลุ่มกจิกำร
ไดม้ำซึง่กำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซือ้ ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่
ก่อนหน้ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหม่ 
 

ช) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ 
ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
- กลุ่มกิจกำรต้องสมมติว่ำหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะตรวจสอบวธิีกำรทำงภำษีที่มคีวำมไม่แน่นอน  และมีควำมรู้

เกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยำ่งครบถว้น โดยไมน่ ำเหตุผลวำ่จะตรวจพบหรอืไมม่ำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 
- หำกกลุ่มกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำม

ไมแ่น่นอน กลุ่มกจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 
- กลุ่มกจิกำรตอ้งประเมนิกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์ทีเ่คยอำ้งองิในกำรใช ้

ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
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4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ 
รวมทัง้ไดอ้ธบิำยให้ชดัเจนขึ้นถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของ 
กลุ่มกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 
ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกจิ” ใหม ่ 

ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกนั 
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพือ่บรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไมแ่น่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุง 
ไดก้ ำหนดให้กลุ่มกจิกำรใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง  
จำกควำมไมแ่น่นอนใดๆ นัน้ 

 
ง)  กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 

นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถงึ
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 (TFRS 7) เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) 
เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไว้
ในหมำยเหตุ 6 นโยบำยกำรบญัช ี 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถือปฏบิตัติัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) 
โดยไมป่รบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหมแ่ละรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สุทธ)ิ -       -       38,547,292 38,547,292 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 604,194,471 -       (1,198,438) 602,996,033 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (สทุธ)ิ 346,606 -       (346,606) -       
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ -       -       9,070,897 9,070,897 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ -       3,905,907 -       3,905,907 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

   TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (สทุธ)ิ 356,157 -       (356,157) -       
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ -       -       28,980,720 28,980,720 
     

ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 349,777,832 (3,905,907) -       345,871,925 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สุทธ)ิ -       -       36,908,121 36,908,121 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 427,484,335 -       (75,714) 427,408,621 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (สทุธ)ิ 28,800 -       (28,800) -       
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ -       -       8,521,657 8,521,657 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ -       3,905,907 -       3,905,907 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ -       -       28,339,550 28,339,550 
     

ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 217,552,437 (3,905,907) -       213,646,530 
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5.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน  

 

ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสมของกลุ่มกจิกำรและของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 หมำยเหต ุ บำท บำท 
    
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
   (ตำมทีร่ำยงำนไวเ้ดมิ)  349,777,832 217,552,437 
รบัรูม้ลูคำ่ยุตธิรรมอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ก) (3,905,907) (3,905,907) 
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 หลงัปรบัปรุง    
   ผลกระทบจำก TFRS 9 (ก่อนกำรปรบัปรุงผลกระทบจำก TFRS 16)  345,871,925 213,646,530 
 

รบัรู้มูลค่ำยติุธรรมอนุพนัธท์ำงกำรเงิน 
 

อนุพันธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพันธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลัง 
ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุนอื่น  
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลขำดทุนสุทธจิำกมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม
และขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 3,905,907 บำท ซึง่เป็นผลขำดทุนสุทธจิำกมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ
ของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตั ิTFRS 9 เป็นครัง้แรก) ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิ และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิตำม TFRS 9 อย่ำงไรกต็ำมกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัไิมม่ผีลกระทบต่อกำรจดัประเภทรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
ยกเวน้ ผลกระทบของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงือ่นไขทีต่อ้งพจิำรณำคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 

• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 
• เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 
• สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 
 

กลุ่มกจิกำรไดป้รบัวธิใีนกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำม 
TFRS 9 อย่ำงไรกต็ำม ผลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิำงบญัชจีำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตัขิอง
กลุ่มกจิกำรดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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5.2 สญัญำเช่ำ 

 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กลุ่มกจิกำรมอียู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร 
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำน ดงันี้ 
 
• ถอืวำ่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเชำ่คงเหลอืน้อยกวำ่ 12 เดอืนนบัจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของ

มำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทีม่อีำยุ
สญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ทีก่ลุ่มกจิกำร
และบรษิทัน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 3.40 ถงึรอ้ยละ 5.00 ต่อปี และรอ้ยละ 3.40 ถงึรอ้ยละ 3.94 ต่อปี 
ตำมล ำดบั 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดมิกลุ่มกจิกำรได้รบัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้้วยมูลค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำว
ภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมแตกต่ำงของภำระตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 ทีร่บัรูใ้นงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 

   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 12,805,940 11,765,926 
บวก  รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 30,701,096 30,701,096 
หกั  สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (541,134) (47,120) 
หกั  สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (154,000) (154,000) 
หกั  สญัญำพจิำรณำเป็นสญัญำบรกิำร (2,425,800) (2,425,800) 
 40,386,102 39,840,102 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (3,037,248) (3,007,695) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ เพิม่ขึน้จำกกำรน ำ    
   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏบิตัใิช ้ 37,348,854 36,832,407 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 702,763 28,800 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 38,051,617 36,861,207 
   

ประกอบดว้ย   
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ 9,070,897 8,521,657 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ 28,980,720 28,339,550 
 38,051,617 36,861,207 
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6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจใน
กำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 
รำยชือ่ของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุ 18 
 

ข) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม
เชน่เดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหวำ่งรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วนที่
เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
เมือ่กลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม เงนิลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ะถกูวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม สว่นต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูก
รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดั
ประเภทใหมต่ำมสดัสว่นกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำรยอดคงเหลอื และก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิใน
รำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดียวกนั ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมีหลกัฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
6.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
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ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 

 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงคำ่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจำ่ยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงคำ่สนิทรพัย์
และหนี้สนิทีท่ำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของอตัรำ
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้ก ำไรหรอื
ขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้
จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มิใช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที่มภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนองบกำรเงนิได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
6.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมือ เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

6.4 ลกูหน้ีกำรค้ำ  
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึง่ลูกหนี้
โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ 30 ถงึ 180 วนั ดงันัน้ลกูหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยูใ่นรำยกำรหมนุเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูล้กูหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็น
รำยกำรทีม่อีงคป์ระกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่ำ
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.6 ง) 
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6.5 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนของ วตัถุดบิ วสัดุหบีห่อ วสัดุสิน้เปลอืง
และอะไหล่ค ำนวณโดยวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน รำคำทุนของงำนระหว่ำงท ำและสนิคำ้ส ำเรจ็รปูค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ ตน้ทุนของ
กำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หกัดว้ย
ส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ส่วนยอมให้หรือเงนิที่ได้รบัคืน ต้นทุนของสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตประกอบด้วย 
คำ่วตัถุดบิ คำ่แรงทำงตรง คำ่ใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และคำ่โสหุย้ในกำรผลติ ซึง่ปันสว่นตำมเกณฑ์กำรด ำเนินงำนตำมปกต ิ 
 
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สนิค้ำนัน้
ส ำเรจ็รูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิค้ำเก่ำ ล้ำสมยั หรอืเสื่อมคุณภำพ 
เท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

6.6 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก)  กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดั
มูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำ
เขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนใน 
ตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข)  กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธิ
ในกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค)  กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย FVPL ดว้ยมูลค่ำ
ยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดั
มลูคำ่ดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
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ง)  กำรดอ้ยคำ่ 

 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้วธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรู้กำร 
ดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ ตำมประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัที ่
กลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้กำรคำ้  
 

ในกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพจิำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนำคต  
ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้ 
 

ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-
looking information) มำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตำมวธิอีย่ำงง่ำย (Simplified 
approach) ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ แต่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชข้อ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี มำประกอบกบัดุลยพนิิจ
ของผู้บรหิำร ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กำรด้อยค่ำที่รบัรู้ตำมวธิดีงักล่ำว 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น 
 

ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General approach) 
ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูคำ่คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยูก่บัวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนียัส ำคญั
หรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคต
มำประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี โดยค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผล
ขำดทุนดำ้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้ำหนัก) โดยจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดวำ่จะไม่ไดร้บั หมำยถงึผลต่ำงระหวำ่งกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิ
สดซึง่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
 

กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนบัสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 

ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
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6.7 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  

 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ 
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไมม่กีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำ คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพือ่ลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่
ประมำณกำรไวข้องสนิทรพัย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 6 ปี 
อำคำร 20 ปี 
สว่นปรบัปรุงอำคำร 5, 10 และ 20 ปี 
ระบบไฟฟ้ำ 5 ปี 
เครือ่งจกัร 10 ปี 
อุปกรณ์โรงงำน 5 ปี 
อะไหล ่ 5 ปี 
เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ 
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีทีมู่ลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยจ์ะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบั
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืทนัท ี(หมำยเหตุ 6.9) 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
เครือ่งหมำยกำรคำ้ 
 
เครือ่งหมำยกำรคำ้ทีไ่ดม้ำจำกกำรซื้อจะแสดงดว้ยรำคำทุน เครือ่งหมำยกำรคำ้มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนแสดงรำคำ
ดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนของเครื่องหมำยกำรคำ้ตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวภ้ำยใน 20 ปี 
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โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรพฒันำทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มลีกัษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ดูแล จะรบัรู้เป็น
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมือ่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงันี้ 
 
• มคีวำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคทีก่ลุ่มกจิกำรจะท ำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์เพือ่น ำมำใชป้ระโยชน์หรอืขำยได ้
• ผูบ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะท ำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรอืขำย 
• กจิกำรมคีวำมสำมำรถทีจ่ะน ำโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้มำใชป้ระโยชน์หรอืขำย 
• สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ใหผ้ลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิในอนำคตอยำ่งไร 
• มคีวำมสำมำรถในกำรจดัหำทรพัยำกรดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงนิ และดำ้นอื่นไดเ้พยีงพอทีจ่ะน ำมำใชเ้พื่อท ำใหก้ำรพฒันำ

เสรจ็สิน้สมบรูณ์ และน ำโปรแกรมคอมพวิเตอรม์ำใชป้ระโยชน์หรอืน ำมำขำยได ้
• กลุ่มกจิกำรมคีวำมสำมำรถทีจ่ะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงกำรพฒันำได้

อยำ่งน่ำเชือ่ถอื 
 
ต้นทุนโดยตรงที่รบัรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ท ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งในจ ำนวนเงนิทีเ่หมำะสม 
 
ต้นทุนกำรพฒันำอื่นที่ไม่เขำ้เงื่อนไขเหล่ำนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกดิขึน้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหน้ำนี้รบัรูเ้ป็น
คำ่ใชจ้่ำยไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ตำมประมำณกำรแต่ไมเ่กนิ 10 ปี 
 

6.9 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
สนิทรพัย์ที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มกีำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี สนิทรพัยอ์ื่นทีม่กีำรตดัจ ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำเมือ่มเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำรำคำตำมบญัชี
อำจสงูกวำ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้มือ่รำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำสุทธทิี่
คำดว่ำจะไดร้บัคนื ซึ่งหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยเทยีบกบัมลูค่ำจำกกำรใช ้สนิทรพัย์
จะถูกจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีส่ำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำ สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์
ทำงกำรเงนินอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมนิควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบั
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

6.10 สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำ
เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
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กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำร
เช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำที่ เป็นกำรเช่ำ
และส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่
จะไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นกำรเชำ่เท่ำนัน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเชำ่ไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
คำ่เชำ่ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเชำ่ระยะสัน้
คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ส ำนกังำน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มือ่เริม่แรกของสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่หรอืมลูคำ่ปัจจุบนัสทุธขิองจ ำนวน
เงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึ
หกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
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6.11 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ
หรอืตรำสำรทุนโดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอื 
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิ  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูคำ่ตำมบญัชทีี่
เหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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6.12 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกู้ยมืวดัมูลค่ำใน

เวลำต่อมำด้วยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทน (หกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำ

รำยกำรทีเ่กดิขึน้) เมือ่เทยีบกบัมลูคำ่ทีจ่่ำยคนืเพือ่ช ำระหนี้นัน้จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดชว่งเวลำกำรกูย้มื 
 

ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงนิกู้มำจะรบัรู้เป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้จะใช้วงเงนิกู้

บำงส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ หำกไมม่หีลกัฐำนทีม่คีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะใช้

วงเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมด ค่ำธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรสภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำย

ตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำไม่

น้อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

6.13 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 

ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยืมที่กู้มำทัว่ไปและที่กู้มำโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอืกำรผลิต
สนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไขต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ที่
จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัยน์ัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย กำรรวม
ตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัยต์อ้งสิน้สดุลงเมือ่กำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไข
ใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะทีย่งัไมไ่ดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขไปลงทุน
เป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืทีส่ำมำรถตัง้ขึน้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ ตอ้งถอืเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้น
ก ำไรหรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรง  
ไปยงัสว่นของเจำ้ของ ในกรณีนี้ ภำษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีล
บังคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บรษิัทและบรษิัทย่อยด ำเนินงำนอยู่และเกิดรำยได้เพื่อเสยีภำษ ี
ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวดๆ ในกรณีทีม่สีถำนกำรณ์ทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัิ
ขึน้อยูก่บักำรตคีวำม จะตัง้ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยภำษทีีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษแีก่หน่วยงำนจดัเกบ็ 
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ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูต้ำมวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำม
บญัชทีี่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
• กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่มใ่ช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไร

หรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
• ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ

ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรบัรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ  
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมือ่กจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำร
ตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่
ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

6.15 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ กลุ่มกจิกำรมทีัง้โครงกำรสมทบเงนิและโครงกำร
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก) โครงกำรสมทบเงนิ 

 
ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงนิกลุ่มกจิกำรจะจ่ำยเงนิสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงนิทีค่งที ่โดยเป็นกำรจ่ำยช ำระผำ่นผูบ้รหิำร
กองทุน กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรอืภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนทีจ่ะต้องจ่ำยเงนิเพิม่ เมื่อไดจ้่ำยเงนิ
สมทบไปแลว้ ถงึแมก้องทุนไม่มสีนิทรพัยเ์พยีงพอทีจ่ะจ่ำยใหพ้นักงำนทัง้หมดส ำหรบักำรใหบ้รกิำรจำกพนักงำนทัง้ใน
อดตีและปัจจุบนั กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพีซึง่บรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์
และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรบัเงนิสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์จนกว่ำจะมกีำรได้รบัเงนิคนืหรอื  
หกัออกเมือ่ครบก ำหนดจ่ำย 
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ข) โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 

 
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีไ่ม่ใช่โครงกำรสมทบเงนิจะก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บั
เมือ่เกษยีณอำยุ โดยสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัหลำยปัจจยั เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทน  
 
หนี้สนิส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วันที่สิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน ภำระผกูพนันี้ค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีจ่ะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดของ
พนัธบตัรรฐับำลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์หรอืกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนจะรบัรู้
ในสว่นของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
6.16 ประมำณกำรหน้ีสิน - ทัว่ไป 

 
ประมำณกำรหนี้สนิจะรบัรูก้ต็่อเมื่อ กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงซึ่งจดัท ำไวอ้นัเป็นผล 
สบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกจิกำรต้องสูญเสยี
ทรพัยำกรออกไปและสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื  
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูคำ่ของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูคำ่ปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

6.17 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ  
 
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น  
โดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
 

6.18 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมือ่กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่

ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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6.19 กำรรบัรู้รำยได้ 

 
รำยไดป้ระกอบด้วยมูลค่ำยุตธิรรมที่จะไดร้บัจำกกำรขำยสนิค้ำซึ่งเกดิขึน้จำกกจิกรรมตำมปกตขิองกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำร 
จะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บัช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวน
เงนิสทุธจิำกภำษขีำย กำรรบัคนื เงนิคนืและสว่นลด โดยไมร่วมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกจิกำรส ำหรบังบกำรเงนิรวม 
 
รำยไดห้ลกัรวมถึงรำยไดท้ี่เกดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่นๆ ที่กลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยกเป็นแต่ละ
ภำระที่ต้องปฏบิตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัิ
ตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้ง
ปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 

 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บัลกูคำ้ 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บัลกูคำ้หรอืจ่ำยในนำมของลกูคำ้แก่บุคคลหรอืกจิกำรอื่น รวมถงึสว่นลดหรอืเงนิคนืในอนำคต จะรบัรูเ้ป็น
รำยกำรหกัจำกรำยได ้เวน้แต่กำรจ่ำยสิง่ตอบแทนนัน้เป็นกำรจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สนิคำ้หรอืบรกิำรแยกต่ำงหำก 
 
รำยไดอ้ื่น รบัรูต้ำมเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 
• รำยไดด้อกเบี้ยรบัรบัรูต้ำมเกณฑ์สดัส่วนของเวลำโดยค ำนึงถงึอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำจนถงึวนัครบอำยุและ

พจิำรณำจำกจ ำนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี ำหรบักำรบนัทกึคำ้งรบัของกลุ่มกจิกำร 
• รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำกรบัรูเ้มือ่ไดร้บัเงนิจรงิ 
• รำยไดเ้กีย่วกบัคำ่สทิธริบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งซึง่เป็นไปตำมเนื้อหำของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
6.20 อนุพนัธแ์ละกิจกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 
อนุพนัธท์ีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
อนุพนัธท์ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งจะรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำ
ยุตธิรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 

 
6.21 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ำยจำกเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อยมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรมอนัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่งดำ้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจำก
กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบที่
ท ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มกจิกำรจงึใชเ้ครือ่งมอือนุพนัธ ์
ทำงกำรเงนิเพือ่ปัองกนัควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กำรจดักำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบรหิำรของส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำร เป็นไปตำมนโยบำยที่อนุมตัิโดย
คณะกรรมกำรบรษิัท ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำรจะชี้ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิด้วยกำร
รว่มมอืกนัท ำงำนอย่ำงใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิำนต่ำงๆ ภำยในกลุ่มกจิกำร คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวม
เพื่อจดักำรควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมควำมเสี่ยงอย่ำงเฉพำะเจำะจง เช่น  
ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งกำรใหส้นิเชื่อ และใชต้รำสำรอนุพนัธ์
ทำงกำรเงนิและใชก้ำรลงทุนโดยใชส้ภำพคล่องสว่นเกนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและกำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
กจิกำรในกลุ่มกจิกำรใชส้ญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมไีวเ้พือ่ช่วยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศไม่ใช่เพื่อคำ้หรอืเกง็ก ำไร โดยทัว่ไปนโยบำยของกลุ่มกจิกำรก ำหนดให้
ตอ้งท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อครอบคลุมเงนิตรำต่ำงประเทศบำงส่วนทีค่ำดว่ำจะรบัหรอืจ่ำยใน 
แต่ละเดอืน   
 
สญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกจิกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งมผีลกระทบต่อ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในสกุลเงนิต่ำงประเทศ กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเพื่อก ำหนดอตัรำแลกเปลีย่นทีจ่ะรบัช ำระสนิทรพัย ์
หรอืจ่ำยช ำระหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศในอนำคต ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำสญัญำแต่ละฉบบัจะตดัจ ำหน่ำยตำม
อำยุของแต่ละสญัญำ 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมลูค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น  
 
รำยละเอยีดของอนุพนัธท์ีเ่ป็นเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นคูส่ญัญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 43 
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7.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 

รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำด  
ธุรกรรมทัง้หมดที่ใช้อนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ยต้องได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของกลุ่มกิจกำรก่อนเข้ำท ำรำยกำร  
กลุ่มกจิกำรไมม่สีนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั อยำ่งไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรมกีำรท ำสญัญำเงนิกูย้มืระยะยำว
กบัสถำบนักำรเงนิ แบบอตัรำดอกเบี้ยลอยตวั โดยทีก่ลุ่มกจิกำรท ำสญัญำแลกปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยคงทีก่บัธนำคำรในประเทศ 
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรเชื่อว่ำผลกระทบจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยดงักล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำรอยำ่งมนียัส ำคญั 
 

ในกำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย กลุ่มกจิกำรจะตกลงกบัคู่สญัญำเพื่อแลกเปลีย่นผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิทีค่ ำนวณ
จำกอตัรำดอกเบี้ยคงทีแ่ละอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัในช่วงเวลำทีก่ ำหนดไวโ้ดยอำ้งองิจำกจ ำนวนฐำนทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ์ค ำนวณเงนิ
ต้นตำมที่ตกลงกนั และรบัรูส้่วนต่ำงที่จะต้องจ่ำยหรอืจะได้รบัตำมสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยไวเ้ป็นส่วนประกอบของ
รำยไดด้อกเบีย้หรอืคำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไมไ่ดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ
 

ยอดคงเหลอืสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัและอตัรำดอกเบี้ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 13 

 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 

ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่
ลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุม่กจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิจำกอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืซึง่ไดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระ  
 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกค้ำ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกค้ำ โดยพจิำรณำจำก
ฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำว
ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลกูคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

ข) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 2 ประเภททีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูคำ่คำ่เผือ่ผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 

• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย  

 

แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงำน เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ 
เพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัและสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้ TFRS 9  
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
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ลกูหนี้กำรคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
พจิำรณำจำกประวตักิำรช ำระเงนิ และประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในอดตี 
 
ทัง้นี้ ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตั ิโดยเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) 
มำใชใ้นกำรพจิำรณำรบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ ซึ่งกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำร
อย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณ โดยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจ ำนวน 61,903,133 บำท ส ำหรบัลูกหนี้
กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่ำโดยใชข้อ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของ
ผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบักำรพจิำรณำคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชเีปรยีบเทยีบ 
 
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำรบัรูค้่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้กำรคำ้เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่ำมกีำรผลขำดทุน
ทีเ่กดิขึน้ เช่น กำรทีไ่ม่สำมำรถเรยีกใหช้ ำระหนี้ได ้โดยทีไ่ม่ไดม้กีำรพจิำรณำถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 
หรอืมกีำรคำ้งช ำระไม่เกนิ 360 วนั เป็นต้น ดงันัน้จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้และผลขำดทุนจำก
หนี้สงสยัจะสญูจงึไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำด
วำ่จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่มไ่ดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั และรบัรูค้ำ่เผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุสญัญำส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ี
นยัส ำคญั 
 

7.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอย่อมแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำ
แหล่งเงนิทุนแสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพยีงพอ สว่นงำน
บรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดต้ัง้เป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุน่ในกำรระดมเงนิทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อทีต่กลงไวใ้ห้
เพยีงพอทีจ่ะหำมำไดเ้นื่องจำกลกัษณะธรรมชำตขิองธุรกจิทีเ่ป็นฐำนของกลุ่มกจิกำรมพีลวตัเปลีย่นแปลงได ้
 
หนี้สนิทำงกำรเงนิถูกจดัประเภทตำมระยะเวลำครบก ำหนดตำมสญัญำซึง่แสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิ
ลด โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิและเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น มยีอดคงเหลอืทีจ่ะครบก ำหนดช ำระภำยใน 12 
เดอืน ดงันัน้จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่มไ่ดค้ดิลดจะมมีลูค่ำเท่ำกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องจำกกำรคดิลด
ไมม่นียัส ำคญั ยกเวน้จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่มไ่ดค้ดิลดของหนี้สนิสญัญำเชำ่และเงนิกูย้มืระยะยำวดงัทีแ่สดงในหมำยเหตุ 
26 และ 27 ตำมล ำดบั 
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7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 
• รกัษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกดิผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยงัประโยชน์ให้แก่  

ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 

 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 
เชน่เดยีวกบักจิกำรอื่นในอตุสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทนุอยำ่งสม ่ำเสมอจำกอตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุน 
ซึง่ค ำนวณจำกหนี้สนิสทุธหิำรสว่นของเจำ้ของ 
 

7.2.2 กำรคงไว้ซ่ึงอตัรำส่วนตำมสญัญำเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องคงไว้ซึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงนิตำมข้อก ำหนดของ
สญัญำทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 27  
 

8 มูลค่ำยติุธรรม 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมและมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภทแต่ไมร่วมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชทีีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
กำรวเิครำะหเ์ครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำและเปิดเผยดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1 : รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2 : ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

รำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3 : ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตได)้ 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของหนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 43 
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9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน  
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจ  
ไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ ำจเป็นเหตุให้เกดิ 
กำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
ก) มูลค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เมื่อมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำเกดิขึน้ในเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งประเมนิมลูค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
โดยพจิำรณำจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรก ำหนดขอ้สมมตฐิำนต่ำงๆ ทีส่ ำคญั 
เช่น อตัรำกำรเตบิโตของรำยได ้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย ประมำณกำรทำงเศรษฐกจิ และอตัรำกำรคดิลดทีใ่ชใ้นประมำณกำร
กระแสเงนิสด  
 

ข) ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวบำงรำยกำรซึ่งมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่จะใช้สิทธ ิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผู้บรหิำร ซึ่งมีข้อสมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต และปรบัปรุงด้วยปัจจยัควำมผนัผวนภำยนอกอย่ำงอื่นที่คำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลก ำไรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
รวมทัง้กำรพจิำรณำกำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษใีนอดตี ซึง่ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัรอบคอบ 
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีปิดเผยในหมำยเหตุ 22 
 

ค) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบักลุ่มกจิกำร ในกำรใช้
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใช้สทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุ
สญัญำเชำ่กต็่อเมือ่สญัญำเชำ่นัน้มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเชำ่จะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
สทิธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอุปกรณ์ส ำนักงำนไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกิจกำร
พจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนอยำ่งมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สทิธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมที่มี
นยัส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเชำ่และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
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ง) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่กำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกบักำร

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ชำ่หำกเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญำเชำ่โดยเฉพำะเจำะจง เชน่ อำยุสญัญำเชำ่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

จ) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มลูในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำร
จดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำวำ่คอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์ซึง่เลอืกจดัตำมขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โดยเปรยีบเทยีบ 
งบกำรเงนิรวมในปีปัจจุบนักบัปีก่อน 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ผลิตภณัฑถ์งุยำงอนำมยัและสำรหล่อล่ืน ผลิตภณัฑก์ล่องกระดำษ รวม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 1,552,809,398 1,539,610,528 201,303,242 204,313,296 1,754,112,640 1,743,923,824 
ตน้ทุนสนิคำ้ขำยและบรกิำร (1,071,215,423) (1,139,229,415) (213,294,813) (203,695,858) (1,284,510,236) (1,342,925,273) 
คำ่เสือ่มรำคำส่วนเพิม่ส ำหรบัอำคำรและอุปกรณ์       
   ทีร่บัรูด้ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม -       -       -       -       (8,721,069) (9,621,901) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 481,593,975 400,381,113 (11,991,571) 617,438 460,881,335 391,376,650 
รำยไดอ้ืน่ (หมำยเหตุ 35)     6,313,969 20,943,685 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย     (147,456,063) (155,144,885) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (112,629,758) (116,542,671) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     (59,960,561) -       
ก ำไร(ขำดทุน)อืน่ (หมำยเหตุ 36)     (23,089,529) (15,223,872) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (หมำยเหตุ 37)     (16,528,265) (16,536,063) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     107,531,128 108,872,844 
ภำษเีงนิได ้(หมำยเหตุ 38)     3,899,553 (8,769,018) 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี     111,430,681 100,103,826 

 

กลุ่มกจิกำรมจีงัหวะกำรรบัรูร้ำยได ้2 แบบ คอืเมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ และแบบตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิอย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรไม่ ไดแ้สดงแยกรำยกำรส ำหรบั
รำยไดท้ีร่บัรูต้ลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเินื่องจำกมลูคำ่ไมม่สีำระส ำคญั 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ผลิตภณัฑถ์งุยำงอนำมยัและสำรหล่อล่ืน ผลิตภณัฑก์ล่องกระดำษ รวม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

       
สนิทรพัยต์ำมสว่นงำน - ในประเทศ 44,540,470 44,728,556 33,205,180 45,695,498 77,745,650 90,424,054 
 - ต่ำงประเทศ 664,200,834 591,854,746 -       -       664,200,834 591,854,746 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดปั้นสว่น     1,299,273,141 1,326,761,468 
รวมสนิทรพัย ์     2,041,219,625 2,009,040,268 
       
หนี้สนิตำมส่วนงำน     -       -       
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นสว่น     783,897,143 781,727,147 
รวมหนี้สนิ     783,897,143 781,727,147 
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิสดในมอื 68,639 63,386 50,389 48,205 
เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทกระแสรำยวนั 31,376,097 32,213,820 24,891,580 23,616,441 
 - ประเภทออมทรพัย ์ 41,462,248 17,030,981 40,477,884 13,491,928 
 72,906,984 49,308,187 65,419,853 37,156,574 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัยใ์นงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 
0.03 ต่อปี ถงึ รอ้ยละ 0.15 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.22 ต่อปี ถงึ รอ้ยละ 0.38 ต่อปี) 
 

12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน (สทุธิ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัอื่น 741,946,484 682,118,086 708,741,304 636,583,302 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ40 ข)) -       160,714 -       -       
หกั      
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ     
   ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - บรษิทัอื่น (61,903,133) -       (61,903,133) -       
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - บรษิทัอื่น -       (1,942,572) -       (1,723,606) 
 680,043,351 680,336,228 646,838,171 634,859,696 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 5,622,945 3,947,897 4,872,625 3,242,942 
รำยไดค้ำ้งรบั 4,408,078 -       4,408,078 -       
เงนิมดัจ ำระยะสัน้ 1,205,172 2,107,406 1,205,172 2,107,406 
เงนิทดรองจ่ำยจำ่ยล่วงหน้ำ 172,611 346,598 170,111 346,598 
รำยไดค้ำ่สทิธคิำ้งรบั (สุทธ)ิ -       10,866,554 -       10,866,554 
อื่นๆ  2,397,209 56,754 2,198,000 187 
 693,849,366 697,661,437 659,692,157 651,423,383 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

44 

 
ลกูหนี้กำรคำ้ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระได ้ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ     
   (ระยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั - 180 วนั) 389,957,090 418,753,468 367,372,292 382,040,814 
เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 139,620,044 170,753,663 128,999,662 161,989,785 
   3 เดอืน - 6 เดอืน 32,662,663 52,354,393 32,662,663 52,354,393 
   6 เดอืน - 12 เดอืน 109,946,493 36,751,097 109,946,493 36,751,097 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 69,760,194 3,666,179 69,760,194 3,447,213 
 741,946,484 682,278,800 708,741,304 636,583,302 
หกั      
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ     
   ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - บรษิทัอื่น     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ -       -       -       -       
เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน -       -       -       -       
   3 เดอืน - 6 เดอืน (3,301,662) -       (3,301,662) -       
   6 เดอืน - 12 เดอืน -       -       -       -       
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน (58,601,471) -       (58,601,471) -       
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - บรษิทัอื่น -       (1,942,572) -       (1,723,606) 
 (61,903,133) (1,942,572) (61,903,133) (1,723,606) 
 680,043,351 680,336,228 646,838,171 634,859,696 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำม TFRS 9 ไม่แตกต่ำงจำกค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยจ ำนวนดงักล่ำวแสดงอยูใ่นอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน 
 

รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2563 
บำท 

 พ.ศ. 2563 
บำท 

   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 1,942,572 1,723,606 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปี -       -       
   

คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ ณ วนัที ่1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9  1,942,572 1,723,606 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 60,179,527 60,179,527 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิได ้ (218,966)  -       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9  61,903,133 61,903,133 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงเงนิโดยแสดงที่รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  ยกเว้น 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (พ.ศ. 2562 : กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิโดย
แสดงทีร่ำคำทุนตดัจ ำหน่ำย) 
 

ยอดคงเหลอืสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิและอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 บำท   

  อตัรำดอกเบีย้คงท่ี     

  ระยะเวลำคงเหลือก่อน     

  ครบก ำหนดของสญัญำ     

 อตัรำดอกเบีย้ หรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม ่  ไม่ม ี  อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

  ลอยตวั  น้อยกว่ำ 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบีย้  รวม ลอยตวั คงท่ี 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 41,462,248 -       -       31,444,736 72,906,984  0.03 - 0.15 -       
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ (สุทธ)ิ -       -       -       688,053,810 688,053,810 -       -       
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำน -       406,733 -       -       406,733 -        12.00 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 2,308,994 -       -       -       2,308,994  0.13 -       
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น -       -       -       2,231,358 2,231,358 -       -       

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 43,771,242 406,733 -       721,729,904 765,907,879   
        

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -       216,900,000 -       -       216,900,000 -        2.00 - 3.92 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -       -       -       239,540,585 239,540,585 -       -       
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ -       -       -       3,475,464 3,475,464 -       -       
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ -       9,318,448 19,712,397 -       29,030,845 -        3.50 - 5.00 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ -       80,040,000 79,880,000 -       159,920,000 -        3.50 ,3.70 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน -       306,258,448 99,592,397 243,016,049 648,866,894   

 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 บำท   

  อตัรำดอกเบีย้คงท่ี     

  ระยะเวลำคงเหลือก่อน     

  ครบก ำหนดของสญัญำ     

 อตัรำดอกเบีย้ หรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม ่  ไม่ม ี  อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

  ลอยตวั  น้อยกว่ำ 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบีย้  รวม ลอยตวั คงท่ี 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 17,030,981 -       -       32,277,206 49,308,187  0.22 - 0.38 -       
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ (สุทธ)ิ -       -       -       693,366,942 693,366,942 -       -       
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำน -       500,533 -       -       500,533 -         12.00 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 587,069 -       -       -       587,069  0.38 -       
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น -       -       -       2,198,007 2,198,007 -       -       

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 17,618,050 500,533 -       727,842,155 745,960,738   
        

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -       238,000,000 -       -       238,000,000 -        2.75 - 4.42 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -       -       -       203,547,590 203,547,590 -       -       
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ 673,963 -       -       28,800 702,763  4.58 -       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ -       80,040,000 159,920,000 -       239,960,000 -        3.50, 3.70 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 673,963 318,040,000 159,920,000 203,576,390 682,210,353   



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 บำท   

  อตัรำดอกเบีย้คงท่ี     

  ระยะเวลำคงเหลือก่อน     
  ครบก ำหนดของสญัญำ     
 อตัรำดอกเบีย้ หรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม ่  ไม่ม ี  อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

  ลอยตวั  น้อยกว่ำ 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบีย้  รวม ลอยตวั คงท่ี 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 40,477,884 -       -       24,941,969 65,419,853  0.03 - 0.15 -       
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -       10,000,000 -       -       10,000,000 -        2.35 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ (สุทธ)ิ -       -       -       654,649,421 654,649,421 -       -       
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำน -       406,733 -       -       406,733 -        12.00 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น -       -       -       2,222,158 2,222,158 -       -       

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 40,477,884 10,406,733 -       681,813,548 732,698,165   
        

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -       176,900,000 -       -       176,900,000 -        2.00 - 2.50 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -       -       -       193,598,499 193,598,499 -       -       
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ -       -       -       3,475,464 3,475,464 -       -       
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ -       8,770,946 19,618,729 -       28,389,675 -        3.57 - 3.94 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ -       80,040,000 79,880,000 -       159,920,000 -        3.50, 3.70 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน -       265,710,946 99,498,729 197,073,963 562,283,638   
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 บำท   

  อตัรำดอกเบีย้คงท่ี     

  ระยะเวลำคงเหลือก่อน     
  ครบก ำหนดของสญัญำ     
 อตัรำดอกเบีย้ หรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม ่  ไม่ม ี  อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 

  ลอยตวั  น้อยกว่ำ 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบีย้  รวม ลอยตวั คงท่ี 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 13,491,928 -       -       23,664,646 37,156,574  0.25 - 0.38 -       
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ (สุทธ)ิ -       -       -       647,833,843 647,833,843 -       -       
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำน -       500,533 -       -       500,533 -        12.00 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น -       -       -       2,132,087 2,132,087 -       -       

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 13,491,928 500,533 -       673,630,576 687,623,037   
        

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -       198,000,000 -       -       198,000,000 -        2.75 - 2.98 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -       -       -       158,221,190 158,221,190 -       -       
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ  -       -       -       28,800 28,800 -       -       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ -       80,040,000 159,920,000 -       239,960,000 -        3.50, 3.70 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน -       278,040,000 159,920,000 158,249,990 596,209,990   

 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น และเงนิกูย้มืแก่พนกังำน เนื่องจำกมลีกัษณะเป็นสนิทรพัยท์ีห่มุนเวยีน มลูค่ำ
ตำมบญัชจีงึมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม ส ำหรบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน มลูคำ่ยุตธิรรมไม่ไดม้คีวำมแตกต่ำงไปอย่ำงมสีำระส ำคญัจำก
มลูคำ่ตำมบญัช ี
 

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรบัปี  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อของกลุ่มกิจกำรได้เปิดเผยไว้  
ในหมำยเหตุ 6.6 ง) และ 12 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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14 สินค้ำคงเหลือ (สทุธิ) 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

วตัถุดบิ 41,595,014 37,462,587 24,601,821 20,274,667 
วสัดุหบีห่อ 52,548,939 39,344,918 52,524,629 39,332,236 
งำนระหวำ่งท ำ 49,616,549 61,736,230 41,233,082 54,582,766 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 64,435,573 33,253,379 58,692,718 28,899,470 
วสัดุสิน้เปลอืงและอะไหล ่ 5,290,888 6,884,235 5,290,888 6,884,235 
 213,486,963 178,681,349 182,343,138 149,973,374 
หกั      
คำ่เผือ่สนิคำ้เคลือ่นไหวชำ้และลำ้สมยั     
   - วตัถุดบิ (12,139) -       -       -       
   - วสัดุหบีห่อ (1,354,355) (3,147,363) (1,354,355) (3,147,363) 
   - สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (3,570,587) (8,276,176) (3,210,390) (8,276,176) 
คำ่เผือ่สนิคำ้รำคำทุนสงูกวำ่มลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั     
   - งำนระหวำ่งท ำ (609,126) (114,670) -       -       
   - สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (892,492) (1,411,079) (492,701) (1,348,904) 
 207,048,264 165,732,061 177,285,692 137,200,931 
วตัถุดบิระหวำ่งทำง -       2,070,961 -       -       
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้สนิคำ้ 1,468,457 121,657 1,468,457 121,657 
 208,516,721 167,924,679 178,754,149 137,322,588 
 
ตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยและรวมอยูใ่นตน้ทุนขำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 34 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูค้ำ่เผือ่ส ำหรบัสนิคำ้คงเหลอืในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

คำ่เผือ่สนิคำ้เคลือ่นไหวชำ้และลำ้สมยั     

   (กลบัรำยกำร) (6,486,458) 3,212,954 (6,858,794) 3,212,954 

คำ่เผือ่สนิคำ้รำคำทุนสงูกว่ำมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั     

   (กลบัรำยกำร) (24,131) (4,137,598) (856,203) (2,821,318) 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทตัดจ ำหน่ำยสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำและล้ำสมยัรวมจ ำนวน 
12,934,964 บำท และ 11,140,615 บำท (พ.ศ. 2562 : 10,396,383 บำท และ 9,091,351 บำท) ตำมล ำดบั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สนิคำ้คงเหลอื ซึง่แสดงดว้ยมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัซึง่ต ่ำกวำ่ทุน มรีำคำทุนดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

งำนระหวำ่งท ำ 8,383,467 7,153,464 -       -       
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 18,437,187 14,921,775 12,694,332 10,567,866 
 

15 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (สทุธิ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษมีลูคำ่เพิม่รอขอคนืทีเ่กดิขึน้ในปี     
   - พ.ศ. 2562 -       13,475,066 -       13,475,066 
   - พ.ศ. 2563 13,698,090 -       13,698,090 -       
ภำษมีลูคำ่เพิม่ทีย่งัไมถ่งึก ำหนด (สทุธ)ิ 933,490 521,729 594,207 1,015,148 
 14,631,580 13,996,795 14,292,297 14,490,214 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดร้บัช ำระเงนิคนืภำษมีูลค่ำเพิม่รอขอคนืทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2562 ในงบ
กำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเตม็จ ำนวน เป็นเงนิ 13.48 ลำ้นบำท กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรตดัจ ำหน่ำยภำษมีลูคำ่เพิม่ในระหวำ่งปี 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ภำษีมลูค่ำเพิม่รอขอคนือยู่ในระหว่ำงกำรขอคนืและตรวจสอบโดยเจำ้หน้ำทีส่รรพำกร ผูบ้รหิำรของ
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเหน็ว่ำกลุ่มกจิกำรจะไดร้บัคนืภำษมีูลค่ำเพิม่รอขอคนืทัง้จ ำนวน ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดบ้นัทกึค่ำเผื่อมลูค่ำทีค่ำดว่ำ 
จะไมไ่ดร้บัคนื ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัช ี
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ภำษมีลูคำ่เพิม่แสดงรำยกำรสทุธติำมหน่วยภำษ ีดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษมีลูคำ่เพิม่ - สนิทรพัย ์(สุทธ)ิ 14,631,580 14,490,214 14,292,297 14,490,214 
 - หนี้สนิ (สทุธ)ิ -       (493,419) -       -       
 14,631,580 13,996,795 14,292,297 14,490,214 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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16 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำนในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นเงนิใหกู้ย้มื
ทีไ่มม่หีลกัประกนัและมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 12.0 ต่อปี เงนิตน้และดอกเบีย้มกี ำหนดช ำระคนืเป็นรำยเดอืนโดยหกัผ่ำนบญัชเีงนิเดอืน
ของพนกังำน 
 

17 เงินฝำกสถำบนักำรเงินเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิในงบกำรเงนิรวมเป็นเงนิฝำกประเภทออมทรพัยข์องบรษิทัยอ่ย
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) และมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.13 ต่อปี  
 
 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ซึง่บนัทกึโดยวธิรีำคำทุน มดีงันี้ 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ทุนช ำระแล้ว (บำท) สดัส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) มูลค่ำเงินลงทุน (บำท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ จดทะเบียนใน  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
         

บริษทัย่อยท่ีด ำเนินธรุกิจ         
บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ปอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ผลติกล่องกระดำษ ประเทศไทย 169,100,000 169,100,000  100  100 25,822,529 25,822,529 
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สำธำรณรฐัประชำชนจนี 2,724,000 -       100 -       2,724,000 -       

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่3/2562 เมือ่วนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กรรมกำรมมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยในประเทศจนี TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. ในวงเงนิไมเ่กนิ 600,000 เรนมนิบ ิโดยบรษิทั
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวแลว้เมือ่วนัที ่20 สงิหำคม พ.ศ. 2562 และโอนเงนิเพือ่ช ำระคำ่หุน้เตม็จ ำนวนแลว้ เมือ่วนัที ่30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 

บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร สดัส่วนของสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยโดยบรษิทัใหญ่ไมแ่ตกต่ำงจำกสดัส่วนทีถ่อืหุน้สำมญั  
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท 
   

รำคำตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม 25,822,529 25,822,529 
กำรลงทนุเพิม่ขึน้ในบรษิทัยอ่ย  2,724,000 -       

รำคำตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 28,546,529 25,822,529 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กรรมกำรมมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศสหรฐัอเมรกิำ TNR USA INC. ในวงเงนิไม่เกนิ 10,000 ดอลล่ำร์สหรฐัฯ โดยบรษิทั 
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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19 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สทุธิ) 

 
 งบกำรเงินรวม 

   อำคำรและ   เครื่องจกัร   เครื่องตกแต่ง    
   ส่วนปรบัปรงุ   และอปุกรณ์   ติดตัง้ และ  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง/  
  ท่ีดิน  อำคำร  ระบบไฟฟ้ำ  โรงงำน  อะไหล่  อปุกรณ์ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  เงินจ่ำยล่วงหน้ำ  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทุน 51,800,000 414,604,181 29,614,672 1,029,357,258 2,984,932 54,258,895 27,267,123 14,341,213 1,624,228,274 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม -       (170,701,231) (26,970,463) (703,851,271) (1,307,087) (41,235,761) (12,444,256) -       (956,510,069) 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 51,800,000 243,902,950 2,644,209 325,505,987 1,677,845 13,023,134 14,822,867 14,341,213 667,718,205 
          

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี 51,800,000 243,902,950 2,644,209 325,505,987 1,677,845 13,023,134 14,822,867 14,341,213 667,718,205 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       116,000 -       12,513,616 -       4,836,446 879,918 28,605,739 46,951,719 
โอนสนิทรพัย ์ -       -       846,488 28,907,282 117,000 1,081,893 -        (30,952,663) -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน -       -       -       (5,754,091) (196,851) (1,158,776) (3,830,400) -       (10,940,118) 
 - คำ่เสือ่มรำคำสะสม -       -       -       5,373,099 123,874 1,059,936 3,830,399 -       10,387,308 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 34) -       (18,136,745) (1,193,012) (79,881,521) (611,988) (4,830,713) (5,268,664) -       (109,922,643) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 51,800,000 225,882,205 2,297,685 286,664,372 1,109,880 14,011,920 10,434,120 11,994,289 604,194,471 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          

รำคำทุน 51,800,000 414,720,181 30,461,160 1,065,024,065 2,905,081 59,018,458 24,316,641 11,994,289 1,660,239,875 

หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม -       (188,837,976) (28,163,475) (778,359,693) (1,795,201) (45,006,538) (13,882,521) -       (1,056,045,404) 

รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 51,800,000 225,882,205 2,297,685 286,664,372 1,109,880 14,011,920 10,434,120 11,994,289 604,194,471 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
  ท่ีดินและ  อำคำรและ   เครื่องจกัร   เครื่องตกแต่ง    
  ส่วนปรบัปรงุ  ส่วนปรบัปรงุ   และอปุกรณ์   ติดตัง้ และ  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง/  
  ท่ีดิน  อำคำร  ระบบไฟฟ้ำ  โรงงำน  อะไหล่  อปุกรณ์ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  เงินจ่ำยล่วงหน้ำ  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี 51,800,000 225,882,205 2,297,685 286,664,372 1,109,880 14,011,920 10,434,120 11,994,289 604,194,471 
จดัประเภทสนิทรพัยเ์ป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ          
   กำรใช ้(สทุธ)ิ (หมำยเหตุ 5 และ 20) -       (1,122,724) -       -       -       (75,714) -       -       (1,198,438) 
ซือ้สนิทรพัย ์ 774,748 620,014 339,020 7,185,585 61,940 2,207,991 -       56,486,779 67,676,077 
โอนสนิทรพัย ์ 132,815 2,946,659 23,978,220 31,665,234 9,500 2,148,721 -       (60,881,149) -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน -       -       -       (43,415,239) (160,266) (898,604) -       -       (44,474,109) 
 - คำ่เสือ่มรำคำสะสม -       -       -       37,598,086 129,246 860,080 -       -       38,587,412 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 34) (117,268) (18,211,410) (1,485,183) (77,310,425) (575,490) (5,109,894) (4,250,739) -       (107,060,409) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 52,590,295 210,114,744 25,129,742 242,387,613 574,810 13,144,500 6,183,381 7,599,919 557,725,004 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทุน 52,707,563 416,978,443 54,778,400 1,060,459,645 2,816,255 62,246,166 24,316,641 7,599,919 1,681,903,032 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (117,268) (206,863,699) (29,648,658) (818,072,032) (2,241,445) (49,101,666) (18,133,260) -       (1,124,178,028) 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 52,590,295 210,114,744 25,129,742 242,387,613 574,810 13,144,500 6,183,381 7,599,919 557,725,004 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   อำคำรและ   เครื่องจกัร   เครื่องตกแต่ง    
   ส่วนปรบัปรงุ   และอปุกรณ์   ติดตัง้ และ  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง/  
  ท่ีดิน  อำคำร  ระบบไฟฟ้ำ  โรงงำน  อะไหล่  อปุกรณ์ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  เงินจ่ำยล่วงหน้ำ  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทุน 37,600,000 325,914,181 29,614,672 647,376,681 2,984,932 49,565,655 27,267,123 14,341,213 1,134,664,457 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -       (134,765,131) (26,970,463) (444,313,036) (1,307,087) (37,229,855) (12,444,256) -       (657,029,828) 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 37,600,000 191,149,050 2,644,209 203,063,645 1,677,845 12,335,800 14,822,867 14,341,213 477,634,629 
          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี 37,600,000 191,149,050 2,644,209 203,063,645 1,677,845 12,355,800 14,822,867 14,341,213 477,634,629 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       116,000 -       3,787,296 -       4,026,451 22,000 28,605,739 36,557,486 
โอนสนิทรพัย ์ -       -       846,488 28,907,282 117,000 1,081,893 -       (30,952,663) -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน -       -       -       (5,754,091) (196,851) (1,158,776) (3,830,400) -       (10,940,118) 
 - คำ่เสือ่มรำคำสะสม -       -       -       5,373,099 123,874 1,059,936 3,830,399 -       10,387,308 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 34) -       (15,751,984) (1,193,012) (58,975,113) (611,988) (4,508,399) (5,114,474) -       (86,154,970) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 37,600,000 175,513,066 2,297,685 176,402,118 1,109,880 12,836,905 9,730,392 11,994,289 427,484,335 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทุน 37,600,000 326,030,181 30,461,160 674,317,168 2,905,081 53,515,223 23,458,723 11,994,289 1,160,281,825 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม -       (150,517,115) (28,163,475) (497,915,050) (1,795,201) (40,678,318) (13,728,331) -       (732,797,490) 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 37,600,000 175,513,066 2,297,685 176,402,118 1,109,880 12,836,905 9,730,392 11,994,289 427,484,335 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ท่ีดินและ  อำคำรและ   เครื่องจกัร   เครื่องตกแต่ง    
  ส่วนปรบัปรงุ  ส่วนปรบัปรงุ   และอปุกรณ์   ติดตัง้ และ  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง/  
  ท่ีดิน  อำคำร  ระบบไฟฟ้ำ  โรงงำน  อะไหล่  อปุกรณ์ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  เงินจ่ำยล่วงหน้ำ  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี 37,600,000 175,513,066 2,297,685 176,402,118 1,109,880 12,836,905 9,730,392 11,994,289 427,484,335 
จดัประเภทสนิทรพัยเ์ป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ
   กำรใช ้(สทุธ)ิ (หมำยเหตุ 5 และ 20) 

 
-       

 
-       

 
-       

 
-       

 
-       

 
(75,714) 

 
-       

 
-       

 
(75,714) 

ซือ้สนิทรพัย ์ 774,748 324,610 339,020 3,051,870 61,940 2,052,298 -       56,486,779 63,091,265 
โอนสนิทรพัย ์ 132,815 2,946,659 23,978,220 31,665,234 9,500 2,148,721 -       (60,881,149) -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ - รำคำทุน -       -       -       (7,415,239) (160,266) (898,604) -       -       (8,474,109) 
 - คำ่เสือ่มรำคำสะสม -       -       -       5,533,428 129,246 860,080 -       -       6,522,754 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 34) (117,268) (15,882,545) (1,485,183) (57,145,439) (575,490) (4,732,835) (4,079,155) -       (84,017,915) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 38,390,295 162,901,790 25,129,742 152,091,972 574,810 12,190,851 5,651,237 7,599,919 404,530,616 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทุน 38,507,563 329,301,450 54,778,400 701,619,033 2,816,255 56,587,238 23,458,723 7,599,919 1,214,668,581 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (117,268) (166,399,660) (29,648,658) (549,527,061) (2,241,445) (44,396,387) (17,807,486) -       (810,137,965) 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 38,390,295 162,901,790 25,129,742 152,091,972 574,810 12,190,851 5,651,237 7,599,919 404,530,616 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
ค่ำเส่ือมรำคำแสดงภำยใต้   บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ตน้ทุนกำรผลติ 100,937,476 103,103,965 78,742,054 80,289,749 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 2,372,259 2,809,630 2,372,259 2,809,630 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 3,750,674 4,009,048 2,903,602 3,055,591 
 107,060,409 109,922,643 84,017,915 86,154,970 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รำคำตำมบญัชกี่อนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งหกัค่ำเสื่อมรำคำทัง้จ ำนวนแล้ว 
แต่ยังคงใช้งำนอยู่ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 344,404,828 บำท และ 330,632,031 บำท (พ.ศ. 2562 : 
261,242,101 บำท และ 254,542,989 บำท) ตำมล ำดบั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้งและเครื่องจกัรของบรษิทัย่อยไดถู้กไถ่ถอนและปลอดภำระค ้ำประกนักบัสถำบนั
กำรเงนิแลว้ (พ.ศ. 2562 : กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ ทีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้งและเครื่องจกัรของบรษิทัยอ่ยซึง่มรีำคำตำมบญัชสีทุธใินงบกำรเงนิรวม
จ ำนวน 104 ลำ้นบำท เพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24)) 
 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจัดประเภทสินทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินโดยแสดงเป็นสินทรพัย์สิทธิกำรใช้และ 
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 5 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ย
สว่นปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ส ำนกังำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 

   
รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 1,538,811 230,400 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (340,373) (154,686) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,198,438 75,714 
 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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20 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (สทุธิ) 

 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน 
ปรบัปรงุอำคำร 

อปุกรณ์ 
ส ำนักงำน 

 
ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

รำคำตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  -       -       -       -       -       
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 5) 

 
960,439 

 
35,322,471 

 
549,497 

 
516,447 

 
37,348,854 

จดัประเภทสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (สทุธ)ิ      
   (หมำยเหตุ 5 และ 19) -       1,122,724 75,714 -       1,198,438 
เพิม่ระหวำ่งปี -       -       536,022 -       536,022 
ยกเลกิกำรใชส้นิทรพัย ์(สทุธ)ิ -       -       (425,860) -       (425,860) 
คำ่เสือ่มรำคำ (160,073) (8,729,921) (270,323) (238,360) (9,398,677) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 800,366 27,715,274 465,050 278,087 29,258,777 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน 
ปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 -       -       -       -       
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 
   มำปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 5) 

 
960,439 

 
35,322,471 

 
549,497 

 
36,832,407 

จดัประเภทสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (สทุธ)ิ (หมำยเหตุ 5 และ 19) -       -       75,714 75,714 
เพิม่ระหวำ่งปี -       -       536,022 536,022 
ยกเลกิกำรใชส้นิทรพัย ์(สทุธ)ิ -       -       (425,860) (425,860) 
คำ่เสือ่มรำคำ (160,073) (8,664,500) (270,323) (9,094,896) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 800,366 26,657,971 465,050 27,923,387 

 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำที่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชข้อ้ผ่อนปรนในกำรปฏบิตัติำม TFRS 16 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท 
   

คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 1,528,460 -        
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 253,000 253,000 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 

 
 งบกำรเงินรวม 
    โปรแกรม  
  เครื่องหมำย  โปรแกรม  คอมพิวเตอร ์  
  กำรค้ำ  คอมพิวเตอร ์  ระหว่ำงติดตัง้  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 476,165,592 26,169,311 4,065,700 506,400,603 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,273,633) (9,303,764) -       (26,577,397) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 458,891,959 16,865,547 4,065,700 479,823,206 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 458,891,959 16,865,547 4,065,700 479,823,206 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       1,311,250 1,703,600 3,014,850 
โอนสนิทรพัย ์ -       909,600 (909,600) -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - รำคำทุน -       (40,900) -       (40,900) 
 - คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม -       26,851 -       26,851 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 34) (23,791,985) (2,406,176) -       (26,198,161) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 435,099,974 16,666,172 4,859,700 456,625,846 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 476,165,592 28,349,261 4,859,700 509,374,553 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,065,618) (11,683,089) -       (52,748,707) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 435,099,974 16,666,172 4,859,700 456,625,846 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 435,099,974 16,666,172 4,859,700 456,625,846 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       38,499 652,251 690,750 
โอนสนิทรพัย ์ -       2,859,500 (2,859,500) -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - รำคำทุน -       (33,400) -       (33,400) 
 - คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม -       11,764 -       11,764 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 34) (23,857,168) (2,770,169) -       (26,627,337) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 411,242,806 16,772,366 2,652,451 430,667,623 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 476,165,592 31,213,860 2,652,451 510,031,903 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (64,922,786) (14,441,494) -       (79,364,280) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 411,242,806 16,772,366 2,652,451 430,667,623 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    โปรแกรม  
  เครื่องหมำย  โปรแกรม  คอมพิวเตอร ์  
  กำรค้ำ  คอมพิวเตอร ์  ระหว่ำงติดตัง้  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 476,165,592 25,534,758 4,065,700 505,766,050 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,273,633) (9,076,556) -       (26,350,189) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 458,891,959 16,458,202 4,065,700 479,415,861 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 458,891,959 16,458,202 4,065,700 479,415,861 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       1,268,250 1,703,600 2,971,850 
โอนสนิทรพัย ์ -       909,600 (909,600) -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - รำคำทุน -       (40,900) -       (40,900) 
 - คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม -       26,851 -       26,851 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 34) (23,791,985) (2,342,721) -       (26,134,706) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 435,099,974 16,279,282 4,859,700 456,238,956 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 476,165,592 27,671,708 4,859,700 508,697,000 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,065,618) (11,392,426) -       (52,458,044) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 435,099,974 16,279,282 4,859,700 456,238,956 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 435,099,974 16,279,282 4,859,700 456,238,956 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       26,700 652,251 678,951 
โอนสนิทรพัย ์ -       2,859,500 (2,859,500) -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - รำคำทุน -       (33,400) -       (33,400) 
 - คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม -       11,764 -       11,764 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 34) (23,857,168) (2,701,523) -       (26,558,691) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 411,242,806 16,442,323 2,652,451 430,337,580 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 476,165,592 30,524,508 2,652,451 509,342,551 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (64,922,786) (14,082,185) -       (79,004,971) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 411,242,806 16,442,323 2,652,451 430,337,580 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

59 

 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยแสดงภำยใต้   บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนกำรผลติ 23,896,690 23,829,448 23,896,690 23,829,448 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 8,415 8,804 8,415 8,804 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 2,722,232 2,359,909 2,653,586 2,296,454 
 26,627,337 26,198,161 26,558,691 26,134,706 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รำคำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งหกั 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสมทัง้จ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยูใ่นงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมจี ำนวน 3,303,606 บำท  
 

22 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์     
      - ภำยใน 12 เดอืน 6,900,780 1,277,244 6,900,780 1,277,244 
      - เกนิกวำ่ 12 เดอืน 11,839,858 9,470,894 11,369,336 8,739,846 
 18,740,638 10,748,138 18,270,116 10,017,090 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
      - ภำยใน 12 เดอืน (2,620,249) (1,918,730) -        -        
      - เกนิกวำ่ 12 เดอืน (17,026,840) (20,228,304) -        -        
 (19,647,089) (22,147,034) -        -        
 (906,451) (11,398,896) 18,270,116 10,017,090 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สินทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีแสดงรำยกำรสุทธิตำมหน่วยภำษี 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 18,270,116 10,017,090 18,270,116 10,017,090 

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สทุธ)ิ (19,176,567) (21,415,986) -        -        

 (906,451) (11,398,896) 18,270,116 10,017,090 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี(สุทธิ)ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม (11,398,896) (16,724,421) 10,017,090 7,316,467 
(เพิม่)/ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 38) 9,288,224 5,052,260 7,048,805 2,427,358 
(เพิม่)/ลดในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,204,221 273,265 1,204,221 273,265 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (906,451) (11,398,896) 18,270,116 10,017,090 
 
 งบกำรเงินรวม 
  เพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 38)  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563 ก ำไรหรือขำดทนุ  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     172,362 6,064,015 -       6,236,377 
   คำ่เผือ่สนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้และลำ้สมยั 1,142,354 (685,879) -        456,475  
   คำ่เผือ่สนิคำ้รำคำทุนสงูกวำ่มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั 134,890 (85,620) -        49,270  
   กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ -        187,429 -       187,429 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สทุธ)ิ -        70,358 -       70,358 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 9,298,532 1,237,976 1,204,221 11,740,729 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 10,748,138 6,788,279 1,204,221 18,740,638 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   มลูคำ่ยุตธิรรมของอำคำรและอปุกรณ์ (22,147,034) 2,499,945 -         (19,647,089) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (22,147,034) 2,499,945 -         (19,647,089) 
สนิทรพัย(์หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (11,398,896) 9,288,224 1,204,221 (906,451) 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
  เพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 38)  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562 ก ำไรหรือขำดทนุ  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 3,638 168,724 -       172,362 
   คำ่เผือ่สนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้และลำ้สมยั 842,217 300,137 -       1,142,354 
   คำ่เผือ่สนิคำ้รำคำทุนสงูกวำ่มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั 417,022 (282,132) -       134,890 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,484,116 2,541,151 273,265 9,298,532 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 7,746,993 2,727,880 273,265 10,748,138 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   มลูคำ่ยุตธิรรมของอำคำรและอปุกรณ์ (24,071,414) 1,924,380 -       (22,147,034) 
   อื่นๆ (400,000) 400,000 -       -       
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (24,471,414) 2,324,380 -       (22,147,034) 
สนิทรพัย(์หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (16,724,421) 5,052,260 273,265 (11,398,896) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  เพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 38)  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563 ก ำไรหรือขำดทนุ  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     172,362 6,064,015 -       6,236,377 
   คำ่เผือ่สนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้และลำ้สมยั 1,142,354 (685,879) -       456,475 
   คำ่เผือ่สนิคำ้รำคำทุนสงูกวำ่มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั 134,890 (85,620) -       49,270 
   กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ -       187,429 -       187,429 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สทุธ)ิ -       70,358 -       70,358 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 8,567,484 1,498,502 1,204,221 11,270,207 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 10,017,090 7,048,805 1,204,221 18,270,116 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  เพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 38)  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562 ก ำไรหรือขำดทนุ  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 3,638 168,724 -        172,362 
   คำ่เผือ่สนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้และลำ้สมยั 842,217 300,137 -        1,142,354 
   คำ่เผือ่สนิคำ้รำคำทุนสงูกวำ่มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั 417,022 (282,132) -        134,890 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,053,590 2,240,629 273,265 8,567,484 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 7,316,467 2,427,358 273,265 10,017,090 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรบัรำยกำรขำดทุนสะสมทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไป  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ค่ำเผื่อสินค้ำ
เคลื่อนไหวชำ้และลำ้สมยั ค่ำเผื่อสนิคำ้รำคำทุนสูงกว่ำมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัและประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะรบัรูไ้ม่เกนิ
จ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชใีนงบกำรเงนิรวม จ ำนวน 35,543,960 บำท (พ.ศ. 2562 : 28,796,135 บำท) 
ทีเ่กดิจำกรำยกำรขำดทุนสะสมทำงภำษขีองบรษิทัยอ่ย จ ำนวน 173,203,787 บำท (พ.ศ. 2562 : 140,734,093 บำท) ค่ำเผื่อสนิคำ้เคลื่อนไหว
ชำ้และลำ้สมยัและคำ่เผื่อสนิคำ้รำคำทุนสงูกว่ำมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัทัง้จ ำนวน (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูและคำ่เผื่อสนิคำ้รำคำ
ทุนสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัทัง้จ ำนวน) และประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน จ ำนวน 3,134,761 บำท (พ.ศ. 2562 : 
2,850,772 บำท) ทีส่ำมำรถยกไปเพือ่หกักลบกบัก ำไรทำงภำษใีนอนำคต 
 

23 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิมดัจ ำ      
 - บรษิทัอื่น  1,943,858 1,903,507 1,934,658 1,844,587 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 40 ข)) 287,500 294,500 287,500 287,500 
 2,231,358 2,198,007 2,222,158 2,132,087 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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24 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัตัว๋สญัญำใชเ้งนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 238,000,000 4,600,000 198,000,000 4,600,000 
กูเ้พิม่ขึน้ระหว่ำงปี 1,136,800,000 711,000,000 1,001,800,000 661,000,000 
ช ำระคนืระหว่ำงปี (1,157,900,000) (477,600,000) (1,022,900,000) (467,600,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 216,900,000 238,000,000 176,900,000 198,000,000 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิไมม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

งบกำรเงินรวม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

  อตัรำดอกเบีย้   อตัรำดอกเบีย้ 
สกลุเงิน จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) 

      

บำท 216,900,000  2.00 - 3.92 บำท 238,000,000  2.75 - 4.42 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

  อตัรำดอกเบีย้   อตัรำดอกเบีย้ 
สกลุเงิน จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) 

      

บำท 176,900,000  2.00 - 2.50 บำท 198,000,000  2.75 - 2.98 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วงเงนิสนิเชือ่ทีก่ลุ่มกจิกำรยงัไมไ่ดเ้บกิออกมำใช ้มดีงันี้ 
 

  หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    บำทและ   บำทและ   บำทและ   บำทและ 

วงเงินส ำหรบั สกลุเงิน  จ ำนวนเงิน  เทียบเท่ำบำท  จ ำนวนเงิน เทียบเท่ำบำท  จ ำนวนเงิน เทียบเท่ำบำท  จ ำนวนเงิน เทียบเท่ำบำท 
          

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร บำท  55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  55.0 
วงเงนิตัว๋สญัญำใชเ้งนิ,          
   สนิเชือ่เพือ่กำรสง่ออก          
   และเลตเตอรอ์อฟเครดติ บำท  1,014.0  1,014.0  822.4  822.4  984.1  984.1  762.0  762.0 
วงเงนิซือ้ขำย          
   เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ดอลลำรส์หรฐัฯ  57.8  1,736.1  50.2  1,513.3  57.8  1,736.1  50.2  1,513.3 
 บำท  350.0  350.0  390.0  390.0  350.0  350.0  350.0  350.0 
หนงัสอืค ้ำประกนั บำท  23.5  23.5  84.6  84.6  23.5  23.5  83.3  83.3 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 วงเงนิสนิเชือ่ของกลุ่มกจิกำรค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 17) (พ.ศ. 2562 : วงเงนิสนิเชือ่ของกลุ่มกจิกำรค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนั
กำรเงนิทีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้งและเครือ่งจกัรของบรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 17 และ 19)) 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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25 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้       
   - บรษิทัอื่น 148,894,608 117,179,794 126,593,711 79,651,719 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 40 ข)) 15,563,949 6,448,216 2,178,680 7,225,253 
เจำ้หนี้อื่น     
   - บรษิทัอื่น 34,843,264 28,085,149 29,195,772 21,450,134 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 40 ข)) 124,273 55,675 124,273 54,962 
เจำ้หนี้จำกกำรซือ้ - อุปกรณ์ 8,278,705 3,123,993 5,809,206 3,048,486 
 - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -       26,750 -       26,750 
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลกูคำ้ 38,609,368 9,471,669 38,609,368 9,471,669 
เงนิประกนัผลงำน 986,824 -       986,824 -       
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 19,228 18,428 19,228 18,428 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย     
   - คำ่ใชจ้่ำยพนกังำน 19,971,670 18,557,191 18,712,552 17,464,980 
   - คำ่ส่งเสรมิกำรขำยและกำรตลำด 4,276,083 26,173,332 4,276,083 26,173,325 
   - คำ่นำยหน้ำ 3,241,717 2,113,654 3,241,717 2,113,654 
   - คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 1,320,431 1,224,392 895,000 725,000 
   - คำ่ตอบแทนกรรมกำร (หมำยเหตุ 40 ข)) 907,000 -       907,000 -       
   - ดอกเบีย้จ่ำย 149,283 67,352 149,283 67,352 
   - อื่น ๆ 963,550 473,664 509,170 201,147 
 278,149,953 213,019,259 232,207,867 167,692,859 
 

26 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (สทุธิ) 
 
กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำเพื่อเช่ำสนิทรพัย์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกิจกำร โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำตำมที่ระบุในสญัญำ  ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 30,847,461 734,871 30,187,350 28,800 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (1,816,616) (32,108) (1,797,675) -       
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 29,030,845 702,763 28,389,675 28,800 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (9,318,448) (346,606) (8,770,946) (28,800) 
 19,712,397 356,157 19,618,729 -       



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยส ำหรบัสญัญำเชำ่กำรเงนิขำ้งตน้ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ถงึก ำหนดช ำระ  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

  - ภำยใน 1 ปี 10,248,562 368,759 9,682,752 28,800 
  - เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 20,598,899 366,112 20,504,598 -       

 30,847,461 734,871 30,187,350 28,800 
 

27 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท 
   

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 159,920,000 239,960,000 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงนิกูย้มืระยะยำว (80,040,000) (80,040,000) 
 79,880,000 159,920,000 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท 
เงนิกูย้มืระยะยำวสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 80,040,000 90,540,000 
รบัโอนจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 80,040,000 80,040,000 
ช ำระคนืระหว่ำงปี (80,040,000) (90,540,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 80,040,000 80,040,000 
   
เงนิกูย้มืระยะยำว   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 159,920,000 239,960,000 
โอนไปเป็นเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (80,040,000) (80,040,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 79,880,000 159,920,000 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นเงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง 
ซึง่ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
วนัทีท่ ำสญัญำ   7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561   6 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 
วงเงนิสนิเชื่อ (บำท)  96,000,000 224,000,000 
   

จ ำนวนเงนิกูย้มื (บำท)  96,000,000 224,000,000 
   

วตัถุประสงค ์  เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ช ำระเครือ่งหมำยกำรคำ้ 
   

อตัรำดอกเบีย้ต่อปี  THB FIX 6M + รอ้ยละ 1.07  THB FIX 6M + รอ้ยละ 1.22 
   

ก ำหนดช ำระคนืเงนิตน้  ผอ่นช ำระเงนิตน้จ ำนวน 48 งวด (ทุกงวดรำยเดอืน) 
 งวดละ 2,000,000 บำท เริม่ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 
 พ.ศ. 2562 กำรผอ่นช ำระงวดสดุทำ้ยเสรจ็สิน้ 
 ภำยใน 48 เดอืนนบัจำกเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2562 

 ผอ่นช ำระเงนิตน้จ ำนวน 48 งวด (ทุกงวดรำยเดอืน) 
 งวดละ 4,670,000 บำท เริม่ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 
 พ.ศ. 2562 กำรผอ่นช ำระงวดสดุทำ้ยเสรจ็สิน้ 
 ภำยใน 48 เดอืนนบัจำกเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2562 

   

ก ำหนดช ำระคนืดอกเบีย้  ดอกเบีย้มกี ำหนดจ่ำย 
 เป็นรำยเดอืน 

ดอกเบีย้มกี ำหนดจ่ำย 
เป็นรำยเดอืน 

   

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้/ 
   อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปี 

 ม/ี 
 รอ้ยละ 3.50 

 ม/ี 
 รอ้ยละ 3.50 และ 3.70 

   

ขอ้จ ำกดัในกำรกูย้มื ไมน่ ำทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งของบรษิทัไปก่อภำระผกูพนั ไมน่ ำทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งของบรษิทัไปก่อภำระผกูพนั 
   

หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั  
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  

 
 ไมม่ ี

 
ไมม่ ี

   

ด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุน  ไมม่ำกกวำ่ 2.00 ต่อ 1.00  ไมม่ำกกวำ่ 2.00 ต่อ 1.00 
   

ด ำรงอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  ไมน้่อยกวำ่ 1.15 ต่อ 1.00  ไมน้่อยกวำ่ 1.15 ตอ่ 1.00 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (บำท) 48,000,000 111,920,000 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (บำท) 72,000,000 167,960,000 
  - 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิรรมในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรค ำนวณจำกกระแสเงนิสดใน
อนำคตคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืซึ่งมอีตัรำรอ้ยละ 3.50 ต่อปี และรอ้ยละ 3.70 ต่อปี (ระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มูลค่ำยุตธิรรม) ซึ่งไม่มี
กำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรวดัมลูคำ่ในระหว่ำงปี อย่ำงไรกต็ำมมลูค่ำยุตธิรรมดงักล่ำว มมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบ
จำกอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั  
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28 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 2,557,570 2,774,002 2,465,995 2,592,270 
เงนิประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย 1,444,711 1,438,792 1,348,132 1,346,574 
อื่นๆ 8,430 30,277 -      -       
 4,010,711 4,243,071 3,814,127 3,938,844 
 

29 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม  55,777,849 37,226,971 49,271,841 32,314,754 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี (หมำยเหตุ 34)     
   - ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจำกกำรเปลีย่นแปลง     
        พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน - 9,356,044 - 8,362,258 
   - ตน้ทุนบรกิำร 5,422,568 6,769,207 6,241,750 6,303,434 
   - ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,199,791 1,074,730 1,064,805 940,498 
   - กำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ำกกำรประมำณกำร     
         ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 6,719,634 1,557,544 6,719,634 1,557,544 
จ่ำยเงนิผลประโยชน์พนกังำนระหวำ่งปี (334,442) (206,647) - (206,647) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 68,785,400 55,777,849 63,298,030 49,271,841 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

อตัรำคดิลด  0.36 - 2.82  1.78 - 3.82  0.36 - 2.82  1.78 - 3.82 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  2.50, 5.00  4.00 - 5.00  5.00  5.00 
อตัรำกำรลำออก  0.00 - 60.00  0.00 - 60.00  0.00 - 20.00  0.00 - 25.00 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั มดีงันี้ 
 
  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  61,700,068  49,904,521  56,564,841  43,862,764 
อตัรำคดิลด ลดลงรอ้ยละ 1  76,745,307  62,622,265  70,913,162  55,601,738 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  76,694,566  61,622,509  70,825,433  54,649,450 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน ลดลงรอ้ยละ 1  61,849,851  50,622,879  56,713,479  44,547,988 
อตัรำกำรลำออก เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 จำกขอ้สมมตเิดมิ  62,739,707  50,731,647  57,559,741  44,683,474 
อตัรำกำรลำออก ลดลงรอ้ยละ 20 จำกขอ้สมมตเิดมิ  76,126,507  61,926,393  70,272,486  54,878,119 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวอำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตขิณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะ
เกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำนทีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ของงบกำรเงนิรวม 9.0 ปี และ  
15.4 ปี (พ.ศ. 2562 : 9.8 ปี และ 16.2 ปี) และของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 15.4 ปี (พ.ศ. 2562 : 16.2 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำนทีไ่มม่กีำรคดิลดมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
ครบก ำหนดช ำระภำยใน   บำท  บำท  บำท  บำท 
     

1 ปี  689,395 344,380  381,076  -       
1 ปี - 5 ปี 15,906,533 12,103,230  13,080,091  9,354,113 
เกนิกวำ่ 5 ปี  206,535,176 173,080,916  197,177,780  162,038,168 
 223,131,104 185,528,526 210,638,947 171,392,281 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ โดยจะมผีลบงัคบัใช้
เมือ่พน้ก ำหนด 30 วนันบัแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุและ
มีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วนัของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย  
โดยกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูผ้ลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
เฉพำะกจิกำร 
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30 ทุนเรือนหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  
 ทุนจดทะเบียน เตม็มูลค่ำ (สทุธิ)  รวม 
 จ ำนวนหุ้นสำมญั  บำท จ ำนวนหุ้นสำมญั  บำท  บำท  บำท 
       

ทุนจดทะเบียน ท่ีออกและช ำระแลว้เตม็มูลค่ำ       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 549,079,673 849,079,673 
กำรออกหุน้ -       -       -       -       -       -       
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 549,079,673 849,079,673 
กำรออกหุน้ -       -       -       -       -       -       
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 549,079,673 849,079,673 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดจ ำนวน 300,000,000 หุน้ มรีำคำมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดไดอ้อกและช ำระแลว้เตม็มลูคำ่ 
 

31 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
จดัสรรระหวำ่งปี -       -       -       -       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
 

ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั บรษิทัจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของ
ก ำไรสทุธปิระจ ำปีหกัดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำยนี้จะไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

32 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรไดม้มีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธ ิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำยใตบ้ตัรส่งเสรมิเลขที ่1466(1)/2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 
0.12 บำทต่อหุน้ และภำยใตบ้ตัรส่งเสรมิเลขที ่2117(1)/2555 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 0.12 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวน 72,000,000 บำท 
บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

ทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่12 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัใิห้
จ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธิ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ภำยใต้บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1466(1)/2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในอตัรำ 0.20 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวน 60,000,000 บำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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33 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรส่งเสริมกำรลงทนุ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สทิธิประโยชน์ในกำรรบักำรส่งเสรมิกำรลงทุนคงเหลือที่ยงัไม่หมดอำยุ ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 

 
 

เลขท่ีบตัรส่งเสริม 

 
 

วนัท่ีได้รบัสิทธิพิเศษ 

 
 

ช่ือผลิดภณัฑ ์

 
 

วนัท่ีบริษทัเร่ิมมีรำยได้ 

วนัท่ีสิทธิพิเศษจำกกำร
ยกเว้นภำษีเงินได้ 
นิติบุคคลหมดอำย ุ

สิทธิพิเศษส ำคญั* 

1 2 3 4 

1748(2)/2548 29 สงิหำคม พ.ศ. 2548 ถุงยำงอนำมยั 4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2551 3 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2559     
1466(1)/2553 26 เมษำยน พ.ศ. 2553 ถุงยำงอนำมยั 27 มกรำคม พ.ศ. 2554 26 มกรำคม พ.ศ. 2562     
2117(1)/2555 17 สงิหำคม พ.ศ. 2555 ถุงยำงอนำมยั 28 มกรำคม พ.ศ. 2557 27 มกรำคม พ.ศ. 2565     

 
*  สทิธพิเิศษส ำคญั 
 
1) ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครือ่งจกัรตำมทีค่ณะกรรมกำรอนุมตั ิ
2) ได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100  

ของเงนิทุน ไมร่วมคำ่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน มกี ำหนดเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรนัน้ 
3) ลดหยอ่นรอ้ยละ 50 จำกอตัรำปกตขิองภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัต่อจำกกำรสิน้สดุของสทิธปิระโยชน์ขอ้ 2) ขำ้งตน้ 
4) ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน ำเงนิปันผลจำกกจิกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบิุคคล ไปรวมค ำนวณเพื่อเสยีภำษ ี

เงนิไดต้ลอดระยะเวลำทีผู่ไ้ดร้บักำรสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษนีิตบิุคคลนัน้ 
 
ทัง้นี้บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บันัน้ตำมทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน 
 

กลุ่มกจิกำรมรีำยไดส้ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ซึง่แยกเป็นส่วนทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
และทีไ่มไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (บำท) ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (บำท) 

 ส่วนท่ีได้รบั ส่วนท่ีไม่ได้รบั  ส่วนท่ีได้รบั ส่วนท่ีไม่ได้รบั  

 ยกเว้นภำษีเงินได้ ยกเว้นภำษีเงินได้ รวม ยกเว้นภำษีเงินได้ ยกเว้นภำษีเงินได้ รวม 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 778,486,627 981,283,685 1,759,770,312 177,360,134 1,581,897,654 1,759,257,788 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้   (5,657,672)   (15,333,964) 
   1,754,112,640   1,743,923,824 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (บำท) ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (บำท) 

 ส่วนท่ีได้รบั ส่วนท่ีไม่ได้รบั  ส่วนท่ีได้รบั ส่วนท่ีไม่ได้รบั  

 ยกเว้นภำษีเงินได้ ยกเว้นภำษีเงินได้ รวม ยกเว้นภำษีเงินได้ ยกเว้นภำษีเงินได้ รวม 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 778,486,627 779,980,443 1,558,467,070 177,360,134 1,377,584,358 1,554,944,492 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้   (5,657,672)   (15,333,964) 
   1,552,809,398   1,539,610,528 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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34 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
ค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ถูกจดัประเภทตำมลกัษณะดงัต่อไปนี้ ซึ่งแสดงไวใ้น
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้
  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 หมำยเหต ุ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ซือ้วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ  678,759,276 687,653,392 536,424,893 540,883,441 
กำรเปลีย่นแปลงของวตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ  (17,336,448) 1,507,788 (17,519,547) 5,445,403 
กำรเปลีย่นแปลงของงำนระหว่ำงท ำ  12,119,681 (16,824,050) 13,349,684 (14,382,688) 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิคำ้ส ำเรจ็รปู  (31,182,194) 9,991,228 (29,793,248) 11,224,582 
คำ่เผือ่สนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้และลำ้สมยั 14 (6,486,458) 3,212,954 (6,858,794) 3,212,954 
คำ่เผือ่สนิคำ้รำคำทุนสงูกว่ำมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั 14 (24,131) (4,137,599) (856,203) (2,821,319) 
วสัดุสิน้เปลอืงโรงงำนและส ำนกังำน  27,741,096 35,383,066 22,803,233 30,820,359 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน  420,157,834 418,936,174 374,127,590 369,824,673 
เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี  12,404,622 11,567,923 12,265,333 11,486,812 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 29 6,622,359 17,199,981 7,306,555 15,606,190 
คำ่สำธำรณูปโภค  82,298,238 86,950,589 72,567,398 77,520,491 
คำ่เสือ่มรำคำ 19, 20 116,459,086 109,922,643 93,112,811 86,154,970 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 21 26,627,337 26,198,161 26,558,691 26,134,706 
คำ่ขนสง่  14,924,327 24,848,896 6,624,157 16,217,605 
คำ่ส่งเสรมิกำรขำยและกำรตลำด  32,718,911 43,317,932 32,718,911 43,317,932 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

73 

 
35 รำยได้อ่ืน 

 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก 1,715,240 2,747,630 1,715,240 2,747,630 
รำยไดค้ำ่สทิธ ิ 1,389,827 11,362,610 1,389,827 11,362,610 
รำยไดจ้ำกเงนิรบัคนืจำกกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 656,581 1,479,029 656,581 1,479,029 
ดอกเบีย้รบัจำก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -       -       235,274 -       
 - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 64,045 75,104 64,045 75,104 
 - สถำบนักำรเงนิ 20,986 37,698 15,975 22,995 
กลบัรำยกำรเจำ้หนี้กำรคำ้และเงนิรบัล่วงหน้ำ     
   จำกลูกคำ้ทีไ่มต่อ้งช ำระคนื -       3,197,850 -       3,197,850 
อื่นๆ 2,467,290 2,043,764 2,160,216 1,644,614 
 6,313,969 20,943,685 6,237,158 20,529,832 
 

36 ก ำไร(ขำดทุน)อ่ืน 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ขำดทุนสทุธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น (20,662,076) (16,173,854) (20,582,548) (17,287,593) 
ก ำไร(ขำดทุน)สทุธจิำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (2,841,625) 964,031 (106,282) 964,031 
ขำดทุนสทุธจิำกมลูคำ่ยุตธิรรมของ     
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (548,780) -       (548,780) -       
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (21,636) (14,049) (21,636) (14,049) 
ก ำไรจำกกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 5,365 -       5,365 -       
ก ำไรสทุธจิำกมลูคำ่ยุตธิรรมของ     
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 979,223 -       979,223 -       
 (23,089,529) (15,223,872) (20,274,658) (16,337,611) 
 

37 ต้นทุนทำงกำรเงิน  
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบีย้จ่ำยจำก - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  (15,255,372) (16,437,577)  (13,334,516) (15,248,598) 
 - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  (1,272,893) (98,486)  (1,230,173) -       
 (16,528,265) (16,536,063) (14,564,689) (15,248,598) 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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38 ภำษีเงินได้ 

 

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั:     
   ภำษเีงนิไดใ้นปีปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษ ี (9,526,479) (13,816,571) (9,526,479) (13,816,571) 
   ภำษเีงนิไดบ้นัทกึสงู(ต ่ำ)ไปส ำหรบัปีก่อน 4,269,546 (4,707) 4,269,546 (4,707) 
   ตดัจ ำหน่ำยภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยส ำหรบัปีก่อน (131,738) -       -       -       
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (5,388,671) (13,821,278) (5,256,933) (13,821,278) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี:      
   รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 22) 9,288,224 5,052,260 7,048,805 2,427,358 
รวมภำษเีงนิได ้ 3,899,553 (8,769,018) 1,791,872 (11,393,920) 
 

รำยกำรกระทบยอดภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษทีำงบญัช ี 107,531,128 108,872,844 152,483,931 144,546,547 
หกั ก ำไรสทุธทิีไ่ดร้บักำรยกเวน้/ลดหยอ่น     
    ภำยใตบ้ตัรสง่เสรมิกำรลงทุน (124,409,050) (87,847,337) (124,409,050) (87,847,337) 
 (16,877,922) 21,025,507 28,074,881 56,699,210 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 10 และ 20  3,375,584 (4,205,101) (5,614,976) (11,339,842) 
ผลกระทบ:     
คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัเพิม่ได(้คำ่ใชจ้่ำย     
   ทีไ่มถ่อืเป็นคำ่ใชจ้่ำย)ทำงภำษ ี 1,923,405 (866,707) 1,925,335 (864,646) 
ผลแตกต่ำงของอตัรำภำษ ี     
   ของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ภำยใตบ้ตัรสง่เสรมิกำรลงทุน     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ในอนำคต 956,695 1,246,519 1,211,967 815,275 
ขำดทุนสทุธขิองบรษิทัยอ่ยทีไ่ม่ไดบ้นัทกึ     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (6,493,939) (4,939,022) -       -       
ภำษเีงนิไดบ้นัทกึสงู(ต ่ำ)ไปส ำหรบัปีก่อน 4,269,546 (4,707) 4,269,546 (4,707) 
ตดัจ ำหน่ำยภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยส ำหรบัปีก่อน (131,738) -       -       -       
ภำษเีงนิได ้ 3,899,553 (8,769,018) 1,791,872 (11,393,920) 
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39 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
ทีอ่อกจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
     

ก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญั (บำท) 111,430,681 100,103,826 154,275,803 133,152,627 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้)     
   ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้)  0.37  0.33  0.51  0.44 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่หีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

40 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผ่ำนกจิกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคลหรือ
กจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำร
ลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั บรษิทัรว่มและบุคคลทีเ่ป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธิ
ออกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำร ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทัตลอดจนสมำชกิใน
ครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบทำงควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 หุน้ของบรษิทัถูกถอืโดยบคุคล/บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 

  ร้อยละกำรถือครอง  
   พ.ศ. 2563  พ.ศ.2562  

บคุคล/บริษทั ประเภท  ร้อยละ  ร้อยละ ตัง้อยู่ท่ี/สญัชำติ 
     
ตระกลูดำรำรตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมกำรของบรษิทั  37.20  35.45 ไทย 
บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั บรษิทัใหญ่  26.25  26.25 ประเทศไทย 
THK Investment Company Limited บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  12.00  13.75 ประเทศฮอ่งกง 
บรษิทั ซ ีเอม็ เอส โฮลดิง้ จ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  0.59           - ประเทศไทย 
นกัลงทุนอื่น   23.96  24.55 - 
   100.00  100.00  
 
นกัลงทุนอื่น คอื ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

บคุคล/บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 
  
บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. บรษิทัยอ่ยตัง้แต่วนัที ่30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์มลิล ์จ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เจรญิอกัษร เทรดดิง้ จ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั สตำร ์อำรเ์อฟไอด ีจ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
THK Investment Company Limited บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ซ ีเอม็ เอส โฮลดิง้ จ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เอเชยี แคบ็ จ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำยอมร ดำรำรตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทั 
นำยสมศกัดิ ์ดำรำรตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทั 
นำงสำวศรินินัท ์ดำรำรตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทั 
นำยสรุพล ดำรำรตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้ 
นำยโกมล ดำรำรตันโรจน์ กรรมกำรของบรษิทั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

77 

 
ก) รำยกำรทีส่ ำคญัต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ ำคญัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ขำยสนิคำ้     
   บรษิทั สตำร ์อำรเ์อฟไอด ีจ ำกดั 459,674 245,667 -       -       
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์มลิล ์จ ำกดั 71,331 -       -       -       
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จ ำกดั -       7,200 -       -       
 531,005 252,867 -       -       
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       235,274 -       
     
ซือ้วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 44,153,994 28,508,246 -       22,730 
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       22,744,178 30,463,984 
 44,153,994 28,508,246 22,744,178 30,486,714 
     
ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 193,730 -       193,730 -       

     
ซือ้อืน่ๆ     
   บรษิทั เอเชยี แคบ็ จ ำกดั 13,000 -       13,000 -       
     
จ่ำยช ำระหนี้สนิสญัญำเชำ่และคำ่บรกิำรจ่ำย     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 6,870,680 6,851,646 6,858,055 6,693,225 
     
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร     
   - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,454,117 32,330,766 32,355,525 30,164,340 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 873,704 1,059,483 873,704 646,234 
 35,327,821 33,390,249 33,229,229 30,810,574 
     
คำ่ตอบแทนกรรมกำร 3,916,000 3,820,000 3,916,000 3,820,000 
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รำยกำรขำยสนิคำ้ ดอกเบี้ยรบั ซื้อวตัถุดแิละวสัดุหบีห่อ วสัดุสิน้เปลอืงและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ จำกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นไป
ตำมรำคำทีต่กลงกนัระหว่ำงคูส่ญัญำ 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้แก่ ค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำนที่ผู้บริหำรได้รบัจำกบริษัทและผลประโยชน์ที่ผู้บริหำรจะได้รบั  
เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนที่ก ำหนดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิำกที่ประชุมสำมญัประจ ำปี 
ของผูถ้อืหุน้ 
 

ข) ยอดคำ้งช ำระ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ทีเ่กดิจำกรำยกำรระหว่ำงบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย
รำยละเอยีดดงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ 12)     
   บรษิทั สตำร ์อำรเ์อฟไอด ีจ ำกดั -       153,010 -       -       
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จ ำกดั -       7,704 -       -       
 -       160,714 -       -       
     

เงนิมดัจ ำ (หมำยเหตุ 23)     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 287,500 294,500 287,500 287,500 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ 25)     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 15,563,949 6,448,216 -       7,704 
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       2,178,680 7,217,549 
 15,563,949 6,448,216 2,178,680 7,225,253 
     

เจำ้หนี้อื่น (หมำยเหตุ 25)     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 61,464 55,675 61,464 54,962 
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 49,809 -       49,809 -       
   บรษิทั เอเชยี แคบ็ จ ำกดั 13,000 -       13,000 -       
 124,273 55,675 124,273 54,962 
     

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 25)     
   กรรมกำร 907,000 -       907,000 -       
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2563 
  บำท 
  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัยอ่ย  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม -       
ใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 20,000,000 
รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด (10,000,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 10,000,000 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยคงค้ำงเป็นเงนิให้กู้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท  
และมกี ำหนดรบัช ำระคนืเมือ่ทวงถำม โดยมอีตัรำดอกเบีย้ตำมทีต่กลงรว่มกนั 
 

41 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในประเทศในนำมของกลุ่มกิจกำร  
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนั ดงัต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    บำทและ   บำทและ 
  สกลุเงิน  จ ำนวนเงิน  เทียบเท่ำบำท  จ ำนวนเงิน  เทียบเท่ำบำท 
      

ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ  บำท  9,641,200   9,641,200  9,041,200 9,041,200 
ค ้ำประกนักำรซือ้วตัถุดบิ  บำท  1,000,000   1,000,000  2,500,000 2,500,000 
ค ้ำประกนัผลงำน  บำท  1,036,552   1,036,552  1,414,370 1,414,370 
  ดอลลำรส์หรฐัฯ  70,538   2,130,718  195,768 5,937,896 
  ยโูร -    -    72,276 2,463,510 
   13,808,470  21,356,976 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
    บำทและ   บำทและ 
  สกลุเงิน  จ ำนวนเงิน  เทียบเท่ำบำท  จ ำนวนเงิน  เทียบเท่ำบำท 
      

ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ  บำท 8,410,200 8,410,200 7,810,200 7,810,200 
ค ้ำประกนัผลงำน  บำท 1,036,552 1,036,552 1,414,370 1,414,370 
  ดอลลำรส์หรฐัฯ 70,538 2,130,718 195,768 5,937,896 
  ยโูร -    -    72,276 2,463,510 
   11,577,470  17,625,976 
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42 ภำระผกูพนั 

 
ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์และ
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 1,678,898 11,317,062 1,678,898 11,239,982 
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 2,798,540 128,800 2,798,540 128,800 
 4,477,438 11,445,862 4,477,438 11,368,782 

 
ข) ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเชำ่หรอืสญัญำบรกิำรทีย่กเลกิไมไ่ดแ้ละไมเ่ขำ้เงือ่นไขตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกบัอำคำร
ส ำนกังำน อุปกรณ์ส ำนกังำนและยำนพำหนะซึง่สญัญำเชำ่ดงักล่ำวมรีะยะเวลำระหวำ่ง 3 เดอืน ถงึ 4 ปี) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเกี่ยวกบัค่ำเช่ำ 
อุปกรณ์ส ำนกังำนและยำนพำหนะมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
ถึงก ำหนดช ำระภำยใน  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

1 ปี 3,647,825 10,214,380  2,937,600  9,477,348 
1 ปี - 5 ปี 1,089,000 2,591,560  1,089,000  2,288,578 
 4,736,825 12,805,940 4,026,600 11,765,926 
 

ค) เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีอ่อกโดยธนำคำร ในนำมของกลุ่มกจิกำรเพื่อใชใ้นกำรซื้อ
สินค้ำจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 103,355 ดอลลำร์สหรฐัฯ หรือเทียบเท่ำ 3,207,357 บำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 458,793 
ดอลลำรส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 13,834,432 บำท) 
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43 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วนัครบก ำหนดช ำระเงนิของสญัญำซื้อเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวม้อีำยุ  
6 เดอืน จ ำนวนเงนิและอตัรำแลกเปลีย่นทีจ่ะไดร้บัและจ่ำยตำมสญัญำ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สกลุเงินต่ำงประเทศ 
จ ำนวนเงิน 
ตำมสญัญำ 

อตัรำ 
แลกเปล่ียน 

เทียบเท่ำ
บำท 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสญัญำ 

อตัรำ 
แลกเปล่ียน 

เทียบเท่ำ
บำท 

       
สญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศ       
ดอลลำรส์หรฐัฯ 200,000  30.03 6,006,000 7,720,000  30.12 - 30.26 233,278,611 
       
สญัญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ       
ดอลลำรส์หรฐัฯ 200,000  30.24 - 30.67 6,108,500 317,693  30.29 - 30.90 9,657,108 

 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
 
บรษิทัไดท้ ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยของเงนิกูย้มืระยะยำวในสกุลเงนิบำทจ ำนวน 3 สญัญำกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง เป็น
จ ำนวนเงนิรวม 320 ลำ้นบำท เพื่อเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยจำกอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 3.7 ต่อปี 
สญัญำเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
 
มูลค่ำยติุธรรมสทุธิ 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมสทุธขิองตรำสำรอนุพนัธ ์ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)สทุธจิำกมลูคำ่ยุตธิรรมของ     
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ     
   ล่วงหน้ำ (102,429) 446,351 (102,429) 446,351 
ขำดทุนสทุธจิำกมลูคำ่ยุตธิรรมของ     
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ (3,373,035) (4,352,258) (3,373,035) (4,352,258) 
 (3,475,464) (3,905,907) (3,475,464) (3,905,907) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ได้แก่ สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย  
ทีก่ ำหนดโดยใชอ้ตัรำตลำดของแต่ละสญัญำทีค่ ำนวณโดยสถำบนักำรเงนิของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
(ระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม) 
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44 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 กรรมกำรไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผล
จำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 0.26 บำทต่อหุน้ รวมเป็น จ ำนวนเงนิ
ทัง้สิน้ 78 ลำ้นบำท ซึง่จะจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ภำยหลงัจำกไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
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