
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรเบด็เสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด ์พ ี
ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้อง        
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี 
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 
มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหน่ึงใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ และมูลค่าเงินลงทุน 
ในการร่วมค้าในงบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศและการร่วมคา้
ในต่างประเทศมีผลขาดทุนสะสมในจ านวนเงิน
ท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศ
ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการและมูลค่า
ตามบัญ ชีของเงินลงทุน ในการ ร่วมค้า 
ในต่างประเทศในงบการเงินรวมอาจสูงกว่า 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ดงันั้น เงินลงทุนของ
บริษัทย่อยในประเทศและเงินลงทุนใน 
การร่วมค้าในต่างประเทศดงักล่าวอาจเกิด
การดอ้ยค่า  

การพิจารณาเก่ียวกับการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 
เงินลงทุนในการร่วมค้าในต่างประเทศใน 
งบการเงินรวมดงักล่าวข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจและ
ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารของบริษัท
น ามาใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน  

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและ
การควบคุมภายในท่ี เก่ียวข้องกับการรับรู้การ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในส าหรับเร่ืองดงักล่าว 

• ใหผู้เ้ช่ียวชาญภายในมีส่วนร่วมเพื่อช่วย 

- ประเมินแบบจ าลองท่ีผูบ้ริหารใชเ้พื่อค านวณ
มูลค่าจากการใช้ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่ อ ให้ เกิ ด เงิน สด  เพื่ อ ให้ เป็ น ไปต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 การด้อยค่า
ของสินทรัพย ์

- ตรวจสอบขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ
อัตราคิดลดและการทดสอบการค านวณ
อตัราเหล่านั้น 

• วิเคราะห์การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์ใช้ใน
สูตรการค านวณเพื่อก าหนดวา่ประมาณการนั้น
ไดส้ะทอ้นถึงสภาพตลาดปัจจุบนัและผลประกอบการ
ท่ีคาดการณ์ในอนาคตอยา่งเหมาะสม 

• พิจารณาขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัต่อการวิเคราะห์         
ค่าความอ่อนไหว 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

นโยบายการบัญชีส าหรับการด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ การด้อยค่ าของเงินลงทุน และ
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการ
ร่วมคา้ในต่างประเทศไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.11 ขอ้ 3.23 และขอ้ 10 
 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดรวมถึง
ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวกับอตัราการเติบโต และ
ก าไรจากการด าเนินงานกบัผลประกอบการใน
อดีตเพื่อทดสอบความถูกตอ้งของประมาณการ
ของผูบ้ริหาร 

• เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
และมูลค่าตามบญัชี 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  
 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5.2 และ 2.5.3 ซ่ึงอธิบายถึงการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า และแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้
มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได ้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนท่ีระบุขา้งตน้เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บ มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
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เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับฝ่ายบริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อด าเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก
กลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ 
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใน             
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ี
ท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ                    
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง 
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 577,281,733 674,337,699 478,902,962 542,549,529
เงินลงทุนชัว่คราว 2.5.1 และ 8 - 327,556,526 - 327,542,343
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 และ 25 241,717,606 328,007,424 217,893,047 348,238,393
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 และ 25 2,824,501 2,940,541 4,000,000 9,000,000
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 - - 22,928,960 -

สินคา้คงเหลือ 7 224,609,120 300,396,464 213,801,878 286,467,844
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 479,410,915 - 479,396,556 -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,231,566 23,348,643 15,547,161 15,916,860

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,548,075,441 1,656,587,297 1,432,470,564 1,529,714,969

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 809,407 808,660 784,324 783,660
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 และ 25 - - 220,750,669 220,750,669
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 และ 25 200,111,174 260,200,769 35,000,000 35,000,000
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 และ 25 66,570,176 67,410,118 4,997,000 4,997,000
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 - - 46,983,330 50,951,302
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,409,657,135 1,510,473,782 1,337,500,852 1,391,831,519
สิทธิการเช่า 13 - 28,636,218 - 18,551,312
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 1,814,482,968 - 1,543,781,630 -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 14 18,796,671 29,413,042 18,748,619 29,004,144
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 55,900,754 51,478,183 53,415,531 50,181,393
เงินมดัจาํระยะยาว 270,313,501 277,994,867 251,589,754 252,171,430
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,456,176 8,398,792 2,465,981 3,654,612

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,841,097,962 2,234,814,431 3,516,017,690 2,057,877,041
รวมสินทรัพย์ 5,389,173,403 3,891,401,728 4,948,488,254 3,587,592,010

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 16 57,032,015          -                   55,000,000          -                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 และ 25 646,955,158        833,244,190        603,870,485        731,719,070          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 31,357,160          33,857,160          31,357,160          33,857,160            
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 619,306               -                   -                   -                     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 472,067,614        -                   428,753,431        -                     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 -                   1,814,434            -                   1,814,434              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 30,423,802          27,327,944          29,934,940          27,021,246            
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 21 1,810,867            4,718,159            1,810,867            4,574,916              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,445,576          45,490,128          29,750,823          32,609,944            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,285,711,498     946,452,015        1,180,477,706     831,596,770          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่การร่วมคา้รอรับรู้ 32 23,870,991          25,275,167          -                   -                     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 90,535,650          121,892,810        90,535,650          121,892,810          
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 2,180,694            3,032,479            -                   -                     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 20 1,384,986,221     -                   1,160,191,767     -                     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 -                   2,878,636            -                   2,878,636              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 21 151,893,812        199,300,742        145,933,249        184,774,839          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 54,509,192          56,503,782          45,508,388          46,399,529            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,707,976,560     408,883,616        1,442,169,054     355,945,814          
รวมหน้ีสิน 2,993,688,058     1,355,335,631     2,622,646,760     1,187,542,584       

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน
            หุน้สามญั 490,408,365 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
            หุน้สามญั 490,408,365 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549
ส่วนเกินจากกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่การร่วมคา้ 32 79,905,178 79,905,178 - -
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,064,932,904 1,197,689,561 1,047,905,233 1,124,632,241
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (18,083,871) (20,486,804) 45,204,210 42,685,134

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,359,486,262 2,489,839,986 2,325,841,494 2,400,049,426
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 35,999,083          46,226,111          - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,395,485,345 2,536,066,097 2,325,841,494 2,400,049,426
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,389,173,403 3,891,401,728 4,948,488,254 3,587,592,010

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 5,198,652,171    7,312,369,387    4,879,626,638     6,670,769,445    
ตน้ทุนขาย (3,105,561,360)  (4,220,422,468)   (2,983,492,483)   (3,987,972,790)   
กําไรขั้นต้น 2,093,090,811    3,091,946,919    1,896,134,155     2,682,796,655    
รายไดอ่ื้น 85,910,194         69,968,741         98,590,673          156,506,544       
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,378,273,573)  (2,017,947,414)   (1,191,930,958)   (1,692,690,720)   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (420,244,385)     (741,167,736)      (450,229,606)      (669,545,303)      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25 (47,125,824)       (56,593,563)        (47,125,824)        (56,593,563)        
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - (39,615,270)        
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 2,485,141           (4,565,556)          1,621,787            (2,255,818)          
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 25 (45,938,537)       4,550,868           - -
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 289,903,827       346,192,259       307,060,227        378,602,525       
รายไดท้างการเงิน 1,036,738           2,566,959           3,858,351            4,667,142            
ตน้ทุนทางการเงิน 24 (72,955,852)       (8,080,043)          (62,458,197)        (7,731,348)          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 217,984,713       340,679,175       248,460,381        375,538,319       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 15 (36,236,151)       (36,412,585)        (35,536,026)        (26,853,417)        
กําไรสําหรับปี 181,748,562       304,266,590       212,924,355        348,684,902       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,656,508        13,511,118      2,519,076         16,422,423      

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,888,372)      (7,926,934)       - -

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,768,136           5,584,184           2,519,076            16,422,423         
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 184,516,698       309,850,774       215,443,431        365,107,325       

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 183,024,792 314,399,971 212,924,355 348,684,902
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,276,230)         (10,133,381)        

กําไรสําหรับปี 181,748,562 304,266,590

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 185,427,725 321,601,126 215,443,431 365,107,325
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (911,027)             (11,750,352)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 184,516,698 309,850,774

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.37 0.64 0.43 0.71
จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ รวม ส่วนได้เสียที่ รวม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิจาก รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีอาํนาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กาํไรจากการ ยงัไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอื่น บริษทัใหญ่ ควบคุม

โอนธุรกจิให้แก่ ทุนสํารอง ของส่วนของ

การร่วมค้า ตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,236,383,613 (55,039,727) 27,351,768                 (27,687,959)          2,521,332,883  67,935,609 2,589,268,492 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -             -             -              -             314,399,971 -              -                            -                      314,399,971     (10,133,381)      304,266,590 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -             -             -              -             -              (6,293,868)        13,495,023                 7,201,155              7,201,155         (1,616,971)        5,584,184 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -             -             -              -             314,399,971       (6,293,868)        13,495,023                 7,201,155              321,601,126     (11,750,352)      309,850,774   

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 -             -             -              -             (353,094,023) -              -                    -                (353,094,023)    -              (353,094,023)

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -             -             -              -             -              -              -                    -                -              (9,959,146)        (9,959,146)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,197,689,561 (61,333,595) 40,846,791 (20,486,804) 2,489,839,986 46,226,111 2,536,066,097

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ก่อนผลกระทบจากการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,197,689,561 (61,333,595) 40,846,791 (20,486,804)          2,489,839,986  46,226,111 2,536,066,097 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใชค้รั้งแรก 2.5.2 -             -             -              -             (36,248,876)        -              -                    -                (36,248,876)      (8,032,673)        (44,281,549)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีใหม่ 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,161,440,685 (61,333,595) 40,846,791 (20,486,804) 2,453,591,110 38,193,438 2,491,784,548

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -             -             -              -             183,024,792 -              -                    -                183,024,792     (1,276,230)        181,748,562 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -             -             -              -             -              (4,357,676)        6,760,609                   2,402,933              2,402,933         365,203             2,768,136 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -             -             -              -             183,024,792       (4,357,676)        6,760,609                   2,402,933              185,427,725     (911,027)           184,516,698   

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 -             -             -              -             (279,532,573) -              -                    -                (279,532,573)    -              (279,532,573)

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่

     ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -             -             -              -             -              -              -                    -                -              (1,283,328)        (1,283,328)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,064,932,904 (65,691,271) 47,607,400 (18,083,871) 2,359,486,262 35,999,083 2,395,485,345

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม
หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

จากการแปลงค่า ผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงิน ที่กาํหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

จัดสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของ กาํไรจากการ

อตัราแลกเปลีย่น วดัมูลค่าใหม่ของ



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร กําไรเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ตามกฎหมาย ผลประโยชน์พนักงาน

ที่กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,129,041,362 26,262,711 2,388,036,124

กาํไรสาํหรับปี - - - 348,684,902 - 348,684,902

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี - - - - 16,422,423                                           16,422,423

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 348,684,902 16,422,423 365,107,325

เงินปันผลจ่าย 23 - - - (353,094,023) - (353,094,023)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,124,632,241 42,685,134 2,400,049,426

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ก่อนผลกระทบจากการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,124,632,241 42,685,134 2,400,049,426

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใชค้รั้งแรก 2.5.2 - - - (10,118,790) - (10,118,790)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัผลกระทบจากการใชม้าตรฐานใหม่ 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,114,513,451 42,685,134 2,389,930,636

กาํไรสาํหรับปี - - - 212,924,355 - 212,924,355

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี - - - - 2,519,076                                             2,519,076

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 212,924,355 2,519,076 215,443,431

เงินปันผลจ่าย 23 - - - (279,532,573) - (279,532,573)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,047,905,233 45,204,210 2,325,841,494

จัดสรรแล้ว

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 181,748,562 304,266,590 212,924,355 348,684,902 
ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 36,236,151 36,412,585 35,536,026 26,853,417 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

และค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 696,276,866 341,802,298 627,421,798 300,355,591 
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 2,128,462         3,727,106       (1,621,787)        1,878,018        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน (1,148,081)        (1,355,267)      (1,148,081)        (1,355,267)      
กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (632,224)         - -
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 45,938,537 (4,550,868) - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (957,000) 4,825,000 (6,357,000)        4,825,000        
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี (38,932,825) (8,373,160) (2,066,865)        (1,287,835)      
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 41,408,206 15,388,714 21,202,111       10,117,070      
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (706,132) (1,047,197) (706,132)           (1,047,197)      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 39,615,270      
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,914,058)        (1,080,430)      (1,411,385)        (931,247)         
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่การร่วมคา้ 32 (1,404,176) (1,404,176) - -
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22,463,492       68,868,230     23,351,647       61,657,585      
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,054,217         1,907,998       1,054,217         1,907,998        
รายไดเ้งินปันผลรับ - - (23,789,240)      (62,001,964)    
รายไดท้างการเงิน (1,036,738)        (2,566,959)      (3,858,351)        (4,667,142)      
ตน้ทุนทางการเงิน 72,955,852       8,080,043       62,458,197       7,731,348        
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาํหนด (45,305,260)      - (10,174,094)      -
ผลต่างส่วนลดค่าเช่า 8,171,335         - 10,234,301       -

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,016,977,410 764,268,283 943,049,717 732,335,547
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 82,736,601 19,897,248 88,792,482       13,701,260      
สินคา้คงเหลือ 75,787,344       6,630,318       72,665,966       7,753,404        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,117,077         (754,279)         369,698            (519,694)         
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (747)                  14,775,000     (664)                  14,800,000      
เงินมดัจาํระยะยาว 7,681,366         (6,978,186)      581,676            (8,616,107)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,942,616         1,838,676       1,188,630         1,776,519        

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (170,023,118) (77,356,259) (111,884,053)    (62,618,458)    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 933,246            (4,514,351)      (3,913,338)        (2,621,677)      
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (64,496,450) (7,773,557) (61,655,438) (7,273,283)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34,971,989       1,340,107       233,036            1,340,107        

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 989,627,334 711,373,000 929,427,712 690,057,618
จ่ายภาษีเงินได้ (34,668,889)      (60,463,811)    (34,109,543)      (56,345,426)    

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 954,958,445 650,909,189 895,318,169 633,712,192

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายคืนเพื่อเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (17,800,000)      (6,000,000)      
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,000,000         3,228,480        
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 32,839,012       8,176,864        
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยท์างการเงิน (250,000,000)    (400,000,000)  (250,000,000)    (400,000,000)  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน 100,000,000     280,000,000   100,000,000     280,000,000    
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
    และสิทธิการเช่า 4.2.1 (215,068,264) (243,528,419) (212,529,769)    (212,988,662)  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 5,788,537 3,120,044 4,495,120 1,858,400 
ดอกเบ้ียรับ 53,164              1,902,439       2,874,952         4,002,496        
เงินปันผลรับ 14,991,000 8,994,600 23,789,240       62,001,964      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (344,235,563) (349,511,336) (307,331,445) (259,720,458)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2.3  175,000,000 -  175,000,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (120,000,000)  - (120,000,000)  -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (33,857,160)      (39,540,825)    (33,857,160)      (38,912,910)    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2.3 (232,479)           (237,784)         - (8,572,000)      
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4.2.3 (364,779,339)    (2,643,746)      (332,827,460) (2,643,746)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (66,886,871)      - (56,570,137) -
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (6,281,402)        (7,350,450)      (5,663,500)        (7,604,285)      
เงินปันผลจ่าย 4.2.4 (279,479,484)    (363,015,864)  (279,479,484)    (353,056,718)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (696,516,735) (412,788,669) (653,397,741) (410,789,659)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบ
ของอตัราแลกเปล่ียน (85,793,853) (111,390,816) (65,411,017) (36,797,925)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (2,066,847)      (1,736,716)    1,764,450        (126,513)        
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (9,195,266)        4,480,784       - -
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (97,055,966) (108,646,748) (63,646,567) (36,924,438)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 674,337,699     782,984,447   542,549,529     579,473,967    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 4.1 577,281,733 674,337,699 478,902,962 542,549,529

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท



 
 

 

 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ของประเทศไทยเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2516 ต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2532 ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สำมญัของบริษทัเขำ้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพ
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2537 โดยมีท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่อยูท่ี่ อำคำรอิตลัไทยทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 23 และ 24 เลขท่ี 2034/100 - 103, 106 - 107  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพฯ 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัในเครือ ท ำธุรกิจหลกัคือ
กำรประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์ำหำรและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริกำรจดัเล้ียงนอกสถำนท่ี เป็นตน้ 

รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
   2563 2562 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จ ำกดั เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั  ร้ำนอำหำร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีดิลิเวอร่ี จ ำกดั ธุรกิจขนส่งอำหำร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ  ำกดั ร้ำนอำหำร ประเทศไทย 59.99 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      
(กมัพูชำ) จ ำกดั  ร้ำนอำหำร กมัพูชำ 99.99 99.99 

บริษทั เอส แอนด ์พ ีดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง     
(พีทีอี) จ ำกดั  เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 

บริษทั เอส แอนด ์พ ีดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ำกดั  เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีเทรนน่ิง จ ำกดั ฝึกอบรมพนกังำน ประเทศไทย 99.98 99.98 
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นอกจำกน้ี งบกำรเงินรวมยงัไดร้วมขอ้มูลกำรเงินของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทั เอส 
แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบริหำรและให้ควำม
ช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิคใหก้บัร้ำนอำหำรไทยในต่ำงประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
   2563 2562 
ถือหุ้นทำงตรงโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จ ำกดั     
บริษทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จ ำกดั ร้ำนอำหำร สหรำชอำณำจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรำ (เจนีวำ) จ ำกดั ร้ำนอำหำร สวิสเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 
บริษทั ภทัรำ อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้ำนอำหำร สำธำรณรัฐ   
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ ำกดั  ประชำชนจีน 96.82 96.82 

บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวยีนนำ จีเอม็บีเอช  ร้ำนอำหำร ออสเตรีย 52.25 52.25 
     
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์ จ ำกดั     

บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช ร้ำนอำหำร ออสเตรีย 40.80 40.80 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ภัทรำ อนิเตอร์เนช่ันแนล 
เรสทัวรองท์ แมนเนจเมนท์ (ปักกิง่) จ ำกดั 

    

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ร้ำนอำหำร สำธำรณรัฐ   
  ประชำชนจีน 57.29 57.29 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส ำคญัไดถู้กตดับญัชีออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึน
อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยกลุ่มบริษัทมีกำรปิดสำขำเป็นกำรชั่วครำวในบำงจังหวดัในประเทศไทยตั้ งแต่วนัท่ี 22 มีนำคม 2563  
รวมทั้งสำขำในสหรำชอำณำจกัร ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนำคม 2563 ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนำคม 2563 
ประเทศออสเตรีย ตั้งแต่วนัท่ี 14 มีนำคม 2563 และสำธำรณรัฐประชำชนจีน ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนำคม 2563 
อนัเป็นไปตำมมำตรกำรในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ของทำงรำชกำรแต่ละประเทศ 
โดยในประเทศได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรให้บริกำรแบบส่งถึงบ้ำน (ดิลิเวอร่ี) ทั้ งน้ีฝ่ำยบริหำรของ 
กลุ่มบริษทัไดติ้ดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว และภำยใตข้อ้ก ำหนดและมำตรกำรผ่อนปรน
จำกทำงภำครัฐท่ีประกำศเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2563 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงไดพ้ิจำรณำกลบัมำเปิดบำง
สำขำในประเทศไทยตั้ งแต่วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2563 รวมทั้งบำงสำขำในสหรำชอำณำจักร ตั้ งแต่วนัท่ี  
1 กรกฎำคม 2563 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 และประเทศออสเตรีย ตั้งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 โดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของ
สินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ฝ่ำยบริหำรจะใชดุ้ลยพินิจในประเด็น
ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง  
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด ท ำให้เกิดควำม                       
ไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรผลกระทบท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตำมแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในเร่ืองกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น ำขอ้มูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีอำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินใน
อนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท ำบญัชีเป็นเงินบำทและจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 1 เ ร่ือง  
“กำรน ำเสนองบกำรเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป และตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี  
2 ตุลำคม 2560  เร่ือง “กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง 
“ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีใชอ้ำจไม่เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจำก
งบกำรเงินของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสดตำมหลักกำรบัญชีและวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่
ประเทศไทย ดังนั้น งบกำรเงินจึงไม่ได้จัดท ำข้ึนส ำหรับผูท่ี้ไม่คุ้นเคยกับหลกักำรบัญชีและ 
วิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  

2.3 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ดูหมำยเหตุขอ้ 3) 

2.4  งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึง
น ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
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2.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน                    
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและ
กำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นขอ้ 2.5.2 

2.5.1 มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำง
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบั
วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั
คร้ังแรก โดยกลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 9 เป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดของรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

ขอ้ก ำหนดใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มีดงัน้ี 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
- กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ 
- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้ตำมขอ้ก ำหนดกำรปฏิบติั
ในช่วงเปล่ียนแปลงในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ดงัน้ี 

(ก) กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
วนัท่ีเร่ิมต้นใช้มำตรฐำนคร้ังแรกคือวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริษทัปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 กบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ียงัคงรับรู้ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ียงัคงรับรู้  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ไม่ปรับยอ้นหลงั 

กำรรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
ก ำหนดให้วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยติุธรรมตำมโมเดลธุรกิจของ
กิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและตำมลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยเฉพำะดงัน้ี 

• ตรำสำรหน้ีท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
และท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือ    
ของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดให ้วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

• ตรำสำรหน้ีท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคท์ั้งเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ
และเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดให้ วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตรำสำรทุนวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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กรรมกำรของบริษทัสอบทำนและประเมินสินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 ตำมขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น และไดข้อ้สรุปว่ำกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้คร้ังแรกส่งผลกระทบต่อสินทรัพย ์  
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ ตำมท่ี
อธิบำยในขอ้ (ค)  

(ข) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ก ำหนดเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยใช้
โมเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โมเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษทับนัทึกผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนและกำรเปล่ียนแปลงในผลขำดทุน
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเหล่ำนั้น ณ แต่ละวนัท่ีรำยงำนเพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียง
ดำ้นเครดิตตั้งแต่รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือเร่ิมแรก ในควำมหมำยเดียวกนัคือกำรรับรู้             
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน 

ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9  มำปฏิบัติใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษทั         
ไดป้ระเมินผลกระทบของค่ำเผื่อผลขำดทุนสะสมของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน กลุ่มบริษทั
พบว่ำไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตั้งแต่รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก 
ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อค่ำเผือ่ผลขำดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

(ค) กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้
คร้ังแรก 

ตำรำงด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
ตำมกำรปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 
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 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมบัญชี  ผลกระทบ  มูลค่ำตำมบัญชี  ประเภท 
 ณ วนัที่   จำกมำตรฐำน  ณ วนัที่    
 31 ธันวำคม  กำรรำยงำนทำง  1 มกรำคม   
 2562  กำรเงินฉบับที่ 9  2563   

สินทรัพย์        

เงินลงทุนชัว่ครำว 327,556  (327,556)  -   

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน        

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ         
ด้วยรำคำทุน      

  

- เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนด
ระยะเวลำมำกกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่
เกิน 12 เดือน 

-  14  14 
 

รำคำทุน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ         
ด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

     
  

- กองทุนเปิด (ตรำสำรหน้ี) -  303,400  303,400  มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

- กองทุนส่วนบุคคล -  24,142  24,142  มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 327,556  -  327,556   

 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  ผลกระทบ  มูลค่ำตำมบัญชี  ประเภท 
 ณ วนัที่   จำกมำตรฐำน  ณ วนัที่    
 31 ธันวำคม  กำรรำยงำนทำง  1 มกรำคม   
 2562  กำรเงินฉบับที่ 9  2563   

สินทรัพย์        

เงินลงทุนชัว่ครำว 327,542  (327,542)  -   

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน        

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ         
ด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

       

- กองทุนเปิด (ตรำสำรหน้ี) -  303,400  303,400  มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

- กองทุนส่วนบุคคล -  24,142  24,142  มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 327,542  -  327,542   
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(ง) กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 
กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้กำรถือปฏิบติักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทัและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 

2.5.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในกำร
บนัทึกบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำโดยยกเลิกกำรแยกเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
และให้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในวนัเร่ิมตน้สัญญำทุกสัญญำ 
เวน้แต่เป็นสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ในทำงตรงกนั
ขำ้มกบักำรบนัทึกบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำ กำรบนัทึกบญัชีสัญญำเช่ำทำงดำ้นผูใ้ห้เช่ำส่วนใหญ่ยงัคง
เหมือนเดิม 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัโดย
ปรับปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม ดงัน้ี 

- ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช้คร้ังแรกเป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ีน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชค้ร้ังแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและยงัคงน ำเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของค ำนิยำมใหม่ของสญัญำเช่ำ 
กำรเปล่ียนแปลงค ำนิยำมของสัญญำเช่ำส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับหลักกำรควบคุม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 ก ำหนดว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่โดยพิจำรณำสิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุ
ส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงกบักำรมุ่งเนน้ถึง 
“ควำมเส่ียงและผลตอบแทน” ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 และกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4  
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กลุ่มบริษัทน ำค ำนิยำมของสัญญำเช่ำและแนวทำงท่ีเก่ียวข้องมำถือปฏิบัติตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 มำใช้กับสัญญำทุกสัญญำท่ีท ำหรือ
เปล่ียนแปลงในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับท่ี 16 มำปฏิบัติใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษทัได้ด ำเนินกำรโครงกำรกำรน ำ
มำตรฐำนใหม่มำใช้และพบว่ำค ำนิยำมใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน     
ฉบับท่ี 16 จะไม่เปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญำท่ีเข้ำเง่ือนไขตำมค ำนิยำมของ      
สญัญำเช่ำของกลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

ข) ผลกระทบต่อกำรบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำ 

สญัญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เปล่ียนแปลงกำรบนัทึกบญัชีส ำหรับสัญญำเช่ำ
ท่ีก่อนหนำ้น้ีจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 ซ่ึงเป็น
รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช้กบัทุกสัญญำ (ยกเวน้จำกท่ี
อธิบำยดำ้นล่ำง) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของ
ค่ำเช่ำท่ีจะจ่ำยในอนำคต สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้รับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหนำ้หรือคำ้งจ่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16  

2) รับรู้ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร 

3) แยกจ ำนวนเงินสดท่ีจ่ำยช ำระเป็นส่วนของเงินตน้ (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหำเงิน) 
และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหำเงิน) ในงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 
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ส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำ (เช่น ระยะเวลำปลอดค่ำเช่ำ) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกำรวดัมูลค่ำ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ในขณะท่ีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี     
ฉบบัท่ี 17 ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้โดยน ำไปลดค่ำเช่ำดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะ
ถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้ น (อำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำ                         
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ เช่น แทบ็เลต็ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองตกแต่งเลก็ ๆ และ
โทรศพัท ์กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่ำเช่ำดว้ยวิธีเส้นตรงซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 อนุญำตใหท้ ำได ้ค่ำเช่ำน้ีแสดงเป็นรำยกำร “ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” ในงบก ำไรขำดทุนรวม
และงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผอ่นปรนในทำงปฏิบติัต่อไปน้ีเม่ือเลือกใชว้ิธีปรับปรุงกบัก ำไรสะสม
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน        
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

- กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรับกลุ่มสญัญำเช่ำท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั
อยำ่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบัติ  ใช้คร้ังแรกด้วย
จ ำนวนของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีสร้ำงภำระซ่ึงรับรู้ตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับท่ี 37 ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรกเป็น
ทำงเลือกในกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับ
สญัญำเช่ำท่ีอำยสุญัญำเช่ำส้ินสุดภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกในกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้      
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทรำบภำยหลงัหำกสัญญำประกอบดว้ยสิทธิเลือกในกำร
ขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำ 

  



 
- 11 - 

 

 

สญัญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน 
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 17 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินวดัมูลค่ำ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 จดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมล ำดบัโดยไม่มีกำรปรับปรุงใด ๆ เวน้แต่ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
เลือกใชก้ำรยกเวน้รับรู้สญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 

ค) ผลกระทบต่อกำรบญัชีผูใ้หเ้ช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ไม่เปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
กำรบนัทึกบญัชีสัญญำเช่ำทำงดำ้นผูใ้ห้เช่ำ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและบนัทึกบญัชีส ำหรับสญัญำเช่ำทั้งสองแตกต่ำงกนั 

อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม
ขอ้ก ำหนดในกำรเปิดเผยขอ้มูล โดยเฉพำะกำรบริหำรควำมเส่ียงของผูใ้หเ้ช่ำกบัส่วนไดเ้สีย 
ท่ีเหลือของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่ำ 

ง) ผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติั
ใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้ถูกจดัประเภท
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมหลักกำรมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 สินทรัพย์            
สิทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยจ ำนวนเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงิน
ของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหนำ้หรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ี
รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรก หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ         
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีน ำมำใชก้บัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือร้อยละ 3.73 ต่อปี 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงภำระผูกพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่ม                         
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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ผลกระทบ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

ภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,165,138  1,626,851 
ภำระผกูพนัอ่ืนของสญัญำเช่ำท่ีใชสิ้ทธิเลือกขยำยท่ีรวมใน 

อำยสุญัญำเช่ำและไม่ถูกรวมในภำระผกูพนั 
ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหนำ้ 

 
 

620,785 

  
 

741,316 
สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ (55,699)  (55,699) 
หกั ค่ำบริกำร (30,221)  (30,221) 
ผลกระทบจำกกำรคิดลดจ ำนวนเงินขำ้งตน้ (259,546)  (200,306) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีรับรู้ตำมมำตรฐำน    

กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,693  4,693 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,445,150  2,086,634 

ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้จะถูกทดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ซ่ึงผูบ้ริหำร
ของกลุ่มบริษทัพบวำ่กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยข์องบำงสำขำแลว้
ในปี 2562 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
ของสำขำเหล่ำนั้นในวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
จ ำนวนเงิน 46.81 ลำ้นบำท และ 12.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงิน
รวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร    
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
 - ก่อนกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 1,197,690  1,124,632 
รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- หลงัภำษี   (36,249)  (10,119) 
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร - ปรับปรุงใหม่ 1,161,441  1,114,513 

    
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    
 - ก่อนกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 46,226  - 
รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- หลงัภำษี   (8,033)  - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - ปรับปรุงใหม่ 38,193   - 
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2.5.3 นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีใหเ้ป็นทำงเลือกส ำหรับทุกกิจกำรท่ีถือปฏิบติัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วนได้เสียสำธำรณะ เน่ืองจำกกำรจดัท ำงบ
กำรเงินในช่วงเวลำท่ี COVID-19 ยงัคงอยูใ่นสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน อำจเป็นผลให้ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่ำงมำกในกำร
ประมำณกำร หรือในกำรวดัมูลค่ำและรับรู้รำยกำรทำงบญัชี แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบั
น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมี
ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ทั้งน้ี กิจกำรสำมำรถใชแ้นวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีฉบบัน้ีส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำว ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้
วดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใช้วิธีกำร
อยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 
(ถำ้มี) โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีได้
ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึก
ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจ ำนวน 11.37 ลำ้นบำท และ 10.23 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนรวมและ
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

-  เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำน       
กำรบญัชีฉบบัท่ี 36 



 
- 14 - 

 

 

2.6 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ได้มีกำรปรับปรุงส ำหรับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ี

เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้กำรปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ช่ำ 
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งประเมินว่ำกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 และเขำ้เง่ือนไขตำมท่ีระบุไว ้ถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำหรือไม่ 
โดยใหบ้นัทึกกำรยินยอมลดค่ำเช่ำนั้นเสมือนว่ำไม่ใช่กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี TFRS 
16 ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิ่มขอ้ก ำหนดส ำหรับขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ีย
อ้ำงอิง โดยกิจกำรต้องถือปฏิบัติตำมกำรปรับปรุงดังกล่ำวกับงบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตใหกิ้จกำรถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได้ ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

 กลุ่มบริษทัเลือกใชข้อ้ผอ่นปรนเร่ืองค่ำเช่ำดงักล่ำว 

2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ยกเวน้กำรปรับปรุงค ำนิยำมและขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยกำรปรับปรุงค ำนิยำม
และเกณฑก์ำรรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งกำรเพิ่มแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำ กำรตดั
รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล นอกจำกน้ี กรอบแนวคิด
ส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนข้ึนถึงควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำร
ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนในกำร
วดัมูลค่ำของขอ้มูลทำงกำรเงิน 
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ค ำนิยำมของธุรกิจ  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนข้ึน
ถึงค ำนิยำมของธุรกิจ และเพิ่มทำงเลือกกำรทดสอบกำรกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพย์
ท่ีไดม้ำจะถูกพิจำรณำว่ำไม่ใช่ธุรกิจหำกมูลค่ำยติุธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ีไดม้ำนั้น
กระจุกตวัอยูใ่นสินทรัพยท่ี์สำมำรถระบุตวัตนไดร้ำยกำรเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์คลำ้ยคลึง
กนั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั 
กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญัท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 
เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด รวมทั้งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืนท่ีอำ้งอิง
ถึงควำมมีสำระส ำคญั โดยกำรปรับปรุงน้ีเพื่อให้ค  ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกนักบักรอบแนวคิด
โดยให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 
เน่ืองจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงท ำใหมี้กำรปรับปรุงขอ้ก ำหนดของกำรบญัชีป้องกนัควำม
เส่ียงโดยเฉพำะในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบั 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำร
ของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว 
ท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำท่ีแตกต่ำงกนั ให้ใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำย
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 
ในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่มท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัรำยกำรในกำรจดัท ำ          
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ไดจ้ดัท ำ
ข้ึนโดยใชง้บกำรเงินของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบนักำรเงินทุกประเภท
ท่ีถึงก ำหนดจ่ำยในระยะเวลำสำมเดือนหรือนอ้ยกวำ่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำโดยไม่รวมเงินฝำกสถำบนักำรเงิน
ท่ีมีภำระผกูพนั 

3.3 เงินลงทุนชัว่ครำว 
นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

เงินลงทุนชั่วครำว ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ เงินฝำกธนำคำรประเภท  
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12  เดือน และไม่ติดภำระค ้ำประกนั 

เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน แสดงในรำคำทุน  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรขำย
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ และก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมรับรู้
เป็นก ำไร/ขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

3.4 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือหรือกำรออกตรำสำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
(นอกจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน)                       
เพิ่มหรือหกัจำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินตำมควำมเหมำะสม                        

เม่ือรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หรือหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยติุธรรม 
ข้ึนอยูก่บักำรจดัประเภทรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตรำสำรหน้ีท่ีเขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

• สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย ์
ทำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ และ 

• ขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียง                              
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้

ตรำสำรหน้ีท่ีเขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• สินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกถือตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท ำให้ส ำเร็จทั้งรับกระแส
เงินสดตำมสญัญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ 

• ขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียง                   
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

(1) รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของตรำสำรหน้ีและปันส่วน
ดอกเบ้ียรับตลอดช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยไดท้ำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียรับ” 
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(2) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขส ำหรับกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน 

• เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีจดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
• ตรำสำรหน้ีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำนกบัก ำไรหรือขำดทุนจำกมูลค่ำยติุธรรม
ใด ๆ ท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนกบัเงินลงทุน               
ในตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและลูกหน้ีกำรคำ้ จ ำนวนเงินของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจะถูกวดั
มูลค่ำใหม่ทุกวนัท่ีรำยงำนเพื่อให้สะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกท่ีเคย
รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยเุสมอส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีประมำณกำรโดย
ใชต้ำรำงกำรตั้งส ำรองข้ึนอยูก่บัขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่ม
บริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพำะของผูกู้ย้ืม สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไป และกำรประเมิน
ทิศทำงทั้ งในปัจจุบันและในอนำคต ณ วนัท่ีรำยงำน รวมถึงมูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำม
เหมำะสม 

(1) นโยบำยกำรตดัรำยกำร 
กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีวำ่ลูกหน้ีมีปัญหำดำ้นกำรเงิน
อยำ่งร้ำยแรงและไม่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยูร่ะหว่ำงช ำระบญัชี
หรือลม้ละลำย หรืออยูใ่นสถำนกำรณ์ท่ีลูกหน้ีกำรคำ้มีจ ำนวนเงินหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 2 ปี 
แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถูกตดัรำยกำรอำจข้ึนอยู่กบั
วิธีกำรบงัคบัภำยใตก้ระบวนกำรทวงถำมของกลุ่มบริษทัโดยใช้ค  ำปรึกษำทำงกฎหมำย
ตำมควำมเหมำะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

  



 
- 19 - 

 

 

(2) กำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็น
ของกำรปฏิบติัผิดสัญญำ ร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิด
สัญญำ (เช่น ผลกระทบของควำมเสียหำยหำกมีกำรผิดสัญญำ) และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ี
ปฏิบติัผิดสัญญำ กำรประเมินค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติัผิดสัญญำและร้อยละ
ของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบัติผิดสัญญำข้ึนอยู่กับข้อมูลในอดีต
ปรับปรุงด้วยกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ส ำหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิด
สัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแสดงโดยมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ี
รำยงำน ส ำหรับสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงรวมถึงจ ำนวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ 
วนัท่ีรำยงำนและจ ำนวนเงินท่ีเพิ่มข้ึนใด ๆ ท่ีคำดว่ำจะถูกเบิกใชใ้นอนำคต โดยวนัท่ีผิด
สัญญำถูกประเมินโดยข้ึนอยู่กบัแนวโน้มในอดีต กลุ่มบริษทัท ำควำมเขำ้ใจควำมจ ำเป็น
ดำ้นกำรเงินในอนำคตโดยเฉพำะเจำะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ใน
อนำคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด            
จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำยุหรือเม่ือโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจกำรอ่ืน หำกกลุ่มบริษทั
ไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของและยงัคงมีกำร
ควบคุมสินทรัพยท่ี์โอน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับ
จ ำนวนเงินท่ีอำจตอ้งจ่ำย หำกกลุ่มบริษทัยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจำ้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและรับรู้กำรกูย้ืม
ท่ีมีหลกัประกนัส ำหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ณ วนัท่ีตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำ         
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บและคำ้งรับรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

3.5 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ก ำหนดข้ึนโดยประมำณจำกจ ำนวนหน้ีท่ีคำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได ้
กำรประมำณดงักล่ำวอำศยัประสบกำรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ี
แต่ละรำย 
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ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเปิดเผยไวห้มำยเหตุขอ้ 3.3 

3.6 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกว่ำ โดยรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ ำนวน 3 แห่ง ค ำนวณโดยใช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั และบริษทัยอ่ยอ่ืนอีกจ ำนวน 6 แห่ง ค ำนวณโดยใชว้ิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นโดยประมำณในกำรขำย 

3.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้แสดงโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้แสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม 

บริษทัยอ่ยคือ กิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจกำรควบคุม
เม่ือกลุ่มบริษัท (1) มีอ ำนำจเหนือผู ้ได้รับกำรลงทุน (2) มีโอกำสเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุน และ (3) มีควำมสำมำรถในกำรใช้
อ  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุนท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนของผูล้งทุน 

บริษทัร่วม คือ กิจกำรท่ีอยู่ภำยใตอิ้ทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัของกลุ่มบริษทั โดยอิทธิพลอย่ำงมี
นยัส ำคญั คือ อ ำนำจในกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและ
กำรด ำเนินงำนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบำย
ดงักล่ำว 

กำรร่วมคำ้ คือ กำรร่วมกำรงำนซ่ึงผูท่ี้มีกำรควบคุมร่วมในกำรงำนนั้นมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิ
ของกำรร่วมกำรงำนนั้น โดยกำรควบคุมร่วม คือ กำรร่วมกนัควบคุมกำรงำนซ่ึงไดต้กลงกนัไว้
ในสัญญำ ซ่ึงกำรควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเม่ือกำรตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบอยำ่งเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูท่ี้ร่วมกนัควบคุมกำรงำนแลว้เท่ำนั้น 
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ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รำยกำรเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้จะถูกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมดว้ยรำคำทุน และถูกปรับปรุงภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ยส่วนแบ่งก ำไร
หรือขำดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริษทัในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ 
เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนเท่ำกบัหรือสูงกว่ำ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใด ๆ ซ่ึง
โดยเน้ือหำแลว้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้) 
กลุ่มบริษทัจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขำดทุนท่ีเกินกว่ำส่วนไดเ้สียของตนในบริษทัร่วมหรือกำร
ร่วมคำ้นั้น ส ำหรับจ ำนวนขำดทุนเพิ่มเติมจะรับรู้เป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนั
ตำมกฎหมำยหรือมีภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำนหรือไดจ่้ำยเงิน เพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนบริษทั
ร่วมหรือกำรร่วมคำ้ไปแลว้ 

ในกรณีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดินของบริษทัแสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  

อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมำณ ดงัต่อไปน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 30 ปี 
อำคำรโรงงำน 5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 10 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่ง
นอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

ในกรณีท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ค่ำใชจ่้ำย
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

กำรร้ือ กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผูกพนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน     
เม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์ำ จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่ำเส่ือมรำคำ  
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3.9 สิทธิกำรเช่ำ 
ในปี 2562 สิทธิกำรเช่ำของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรแสดงใน
รำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำของบริษทัและบริษทัย่อย ตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ                 
สญัญำเช่ำ ดงัต่อไปน้ี 

สิทธิกำรเช่ำของบริษทั - ท่ีดิน และอำคำร 3 - 30  ปี 
สิทธิกำรเช่ำของบริษทัยอ่ย - อำคำร 15 - 20  ปี 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช้คร้ังแรก       
(ดูหมำยเหตุขอ้ 3.16) 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในรำคำทุนหักดว้ย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

 ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ 
ระยะเวลำ 5 ปี 

 วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ จะไดรั้บกำรทบทวนทุก
ส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรใช้งำนท่ีแน่นอนจะท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่มีอำยกุำรใชง้ำนท่ีแน่นอนจะท ำกำรทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำ 

3.11 กำรดอ้ยค่ำ 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่ มีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพยเ์พิ่มของ
สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีกำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีจะรับรู้ใน
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยหรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ซ่ึงในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อน
ภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียง
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ และในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน 
ในกำรขำย บริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึง
จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำย
นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

การกลับรายการด้อยค่า 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกกลบัรำยกำร เม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
เพิ่มข้ึนในภำยหลงั และกำรเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยที์่ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวด
ก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที่ที่ออกรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำลดระดบัลงหรือ
หมดไป ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้
ในกำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียง
เท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

3.12 หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
กลุ่มบริษทัจัดให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ (Loyalty programme) โดยลูกค้ำจะสะสม
คะแนนจำกกำรซ้ือสินคำ้ ซ่ึงลูกคำ้สำมำรถแลกคะแนนดงักล่ำวเป็นส่วนลดค่ำสินคำ้ หรือแลก
รับสินคำ้ฟรีในกำรซ้ือในอนำคต (ทั้งน้ี ลูกคำ้จะไม่ไดรั้บคะแนนถำ้ไม่มีกำรซ้ือสินคำ้) สัญญำท่ี
จะใหส่้วนลดหรือรำงวลัแก่ลูกคำ้ดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดภำระท่ีตอ้งปฏิบติั  
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รำคำของรำยกำรซ้ือจะถูกปันส่วนระหว่ำงสินคำ้และคะแนนบนหลกัเกณฑข์องรำคำขำยแบบ
เอกเทศ รำคำขำยแบบเอกเทศต่อคะแนนประมำณโดยพิจำรณำจำกส่วนลดท่ีให้เม่ือลูกค้ำ 
ใชสิ้ทธิในกำรแลกคะแนน และปรับปรุงดว้ยควำมน่ำจะเป็นท่ีลูกคำ้จะใชสิ้ทธิ โดยใชป้ระสบกำรณ์
ในอดีตของกลุ่มบริษทั หน้ีสินท่ีเกิดจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษดงักล่ำวจะรับรู้จำกรำยได ้ณ จุด
วนัท่ีเกิดรำยกำรขำยคร้ังแรก รำยไดจ้ำกคะแนนสะสมจะรับรู้เม่ือมีกำรแลกคะแนนของลูกคำ้ 
รำยไดจ้ำกคะแนนท่ีไม่คำดวำ่จะไดใ้ชจ้ะรับรู้ตำมสดัส่วนของรูปแบบของกำรใชสิ้ทธิของลูกคำ้ 

3.13 ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรใหแ้ก่กำรร่วมคำ้รอรับรู้ 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั ไดข้ำยอำคำรให้แก่ บริษทั เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 32) 

บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรเป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนรวมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
ของบุคคลภำยนอกกลุ่มบริษทั เอส แอนด ์พี และส่วนท่ีเหลือบนัทึกภำยใตส่้วนของหน้ีสินในบญัชี 
“ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยใ์หแ้ก่กำรร่วมคำ้รอรับรู้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
ให้แก่กำรร่วมคำ้รอรับรู้” ดงักล่ำวเป็นรำยได ้เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ลดลง 
และเม่ือกำรร่วมค้ำค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหรือมีกำรขำยสินทรัพย์ท่ีรับโอนออกไปให้กับ
บุคคลภำยนอก 

3.14 ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่กำรร่วมคำ้ 
 ในเดือนตุลำคม 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 

เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั ไดโ้อนร้ำนอำหำรไทยในสหรำชอำณำจกัร 4 ร้ำน และโอนพนกังำน
และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่บริษทั สุดำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเอส แอนด ์พี 
เรสทวัรองท ์จ ำกดั และไดข้ำยบริษทั สุดำ จ ำกดั ใหแ้ก่กำรร่วมคำ้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 32) 

บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจเป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนรวมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บุคคลภำยนอกกลุ่มบริษทั เอส แอนด ์พี โดยส่วนท่ีเหลือแสดงในบญัชี เป็น “ส่วนเกินจำกก ำไร
จำกกำรโอนธุรกิจให้แก่กำรร่วมคำ้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ส่วนเกินจำกก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่ 
กำรร่วมคำ้” ดงักล่ำวเขำ้ก ำไรสะสม เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ลดลงหรือเม่ือ    
กำรร่วมคำ้ขำยธุรกิจท่ีรับโอนออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก 

3.15 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
3.15.1 เงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำน

บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือเกิดรำยกำร 
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3.15.2 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำนตำม
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงประมำณกำรดงักล่ำวค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยั
อิสระ จำกขอ้สมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
และใช้ปัจจยัต่ำง ๆ รวมทั้งกำรประเมินถึงอำยุและจ ำนวนปีกำรท ำงำนโดยเฉล่ียของ
พนกังำน อตัรำกำรลำออกจำกงำนของพนกังำน และสมมติฐำนในกำรปรับเงินเดือนข้ึน
ในอนำคต ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนไดพ้ิจำรณำคิดลดให้เป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
พนกังำนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขโครงกำรจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเม่ือกำรแกไ้ขโครงกำรมีผลบงัคบัใช ้

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัรับรู้เขำ้ก ำไรสะสมผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจ ำนวน 

3.16 สญัญำเช่ำ 
กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชโ้ดยใชว้ิธีปรับปรุงยอดยกมำ
ของก ำไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบที่แสดงตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 17 ทั้งน้ีรำยละเอียดนโยบำยกำรบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้
ของสญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
เช่ำทั้งหมด ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะสั้ น (อำยุกำรเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองตกแต่งเล็ก ๆ และโทรศพัท ์
สัญญำเช่ำเหล่ำน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนดว้ยวิธี
เส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำเวน้แต่จะมีเกณฑท่ี์เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกวำ่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบ
เวลำท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่ำ 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงั
ไม่ไดจ่้ำยช ำระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำ แต่หำกอตัรำนั้นไม่
สำมำรถก ำหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่ม 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ย 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี (รวมถึง กำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หักส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำใด ๆ  
ท่ีไดรั้บ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรือ
อตัรำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล 

- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่ำจะใช้สิทธิ

เลือกนั้น และ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำหำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำ 

จะมีกำรใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำโดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ีย 
จำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นกำร
จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิกำรใช ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง) เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำหรือมีเหตุกำรณ์ส ำคัญหรือกำรเปล่ียนแปลงใน
สถำนกำรณ์ท่ีส่งผลให้มีกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกในกำรซ้ือสินทรัพย์
อำ้งอิง ในกรณีดงักล่ำวหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุงหรือ 

- มีกำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำ
หรือกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำ
คงเหลือ ในกรณีดงักล่ำว หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัรำคิดลดเดิม (เวน้แต่กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่ำวใช้
อตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง) หรือ  
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- มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำและกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำไม่บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำ
แยกต่ำงหำก ในกรณีน้ีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่ข้ึนอยูก่บัอำยสุัญญำเช่ำของ
สญัญำเช่ำท่ีเปล่ียนแปลง โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีปรับปรุงดว้ยอตัรำคิดลด
ท่ีปรับปรุง ณ วนัท่ีกำรเปล่ียนแปลงสญัญำมีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรำยกำรปรับขำ้งตน้ดงักล่ำวท่ีแสดงระหวำ่งงวด 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำ
เร่ิมมีผล หักส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีได้รับใด ๆ และต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ มูลค่ำ
ภำยหลงัของสินทรัพย ์สิทธิกำรใช้วดัโดยใชร้ำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
เวน้กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพ
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญำเช่ำ ประมำณกำรดงักล่ำวรับรู้และวดัมูลค่ำ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 เพื่ออธิบำยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 
ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่ำนั้นเกิดข้ึน
เพื่อผลิตสินคำ้ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชคิ้ดค่ำเส่ือมรำคำตลอดช่วงเวลำท่ีสั้นกว่ำของอำยสุัญญำเช่ำและอำยกุำร
ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพย์
อ้ำงอิงหรือรำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้สะท้อนว่ำกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
อำ้งอิง กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชไ้ดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เพื่อประเมินวำ่สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้อ้ยค่ำ
หรือไม่และบนัทึกส ำหรับผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำใด ๆ ท่ีระบุไดต้ำมท่ีกล่ำวในนโยบำย
เร่ือง “ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์” 

ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำไม่ถูกรวมในกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้กำรจ่ำยช ำระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับงวดท่ีมีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้นเกิดข้ึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 อนุญำตให้ผูเ้ช่ำ 
ไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นกำรเช่ำและบนัทึกสัญญำเช่ำใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็น
กำรเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัไม่ใชข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัดงักล่ำว  

ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
ส่วนใหญ่อยูก่บัผูใ้หเ้ช่ำจะจดัเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
(สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น   

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยกุำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้ง
จ่ำยใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สญัญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำซ่ึงบริษทัได้รับโอนผลตอบแทนและควำมเส่ียงส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจ้ำของ
สินทรัพย ์ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงินของผูเ้ช่ำดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรม ณ วนั
เร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินค ำนวณ
โดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและค่ำ
เส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

3.17 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปี แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงก ำหนดโดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวบันทึกเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยใน 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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กำรแปลงค่ำงบกำรเงินต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อจดัท ำงบกำรเงินรวมใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
ค. รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งปี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินต่ำงประเทศ แสดงไวภ้ำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.18 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีจะรับรู้เม่ือกำรควบคุมสินคำ้
ถูกโอนให้แก่ลูกคำ้เม่ือลูกคำ้ได้ซ้ือสินคำ้ ณ ร้ำนอำหำรและเบเกอร่ี กำรจ่ำยเงินของรำคำ 
ส่ิงตอบแทนถึงก ำหนดช ำระในทนัที ณ จุดท่ีลูกคำ้ไดซ้ื้อสินคำ้นั้น รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงสุทธิ
จำกภำษีมูลค่ำเพิ่มและส่วนลดกำรคำ้แลว้ 

รำยได้จำกกำรขำย - ธุรกิจขำยส่งอำหำรและเบเกอร่ีส ำเร็จรูปจะรับรู้เม่ือกำรควบคุมสินค้ำ 
ถูกโอนใหแ้ก่ลูกคำ้เม่ือท ำกำรส่งมอบสินคำ้เสร็จส้ินแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงสุทธิจำกส่วนลด
กำรคำ้และส่วนลดตำมปริมำณซ้ือและสินคำ้รับคืนแลว้ 

รำยไดเ้งินปันผลจำกเงินลงทุนรับรู้เป็นรำยได ้เม่ือมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลแลว้ 

ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.19  ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มื และส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย  

ตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข รับรู้ใน
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.20 ภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยผลรวมของภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี 
- ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษี
ส ำหรับงวด ก ำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกก ำไรท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเน่ืองจำกก ำไร
ทำงภำษีไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีสำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีในงวดอ่ืน ๆ และ
ไม่ได้รวมรำยกำรท่ีไม่สำมำรถถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี ภำษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนัค ำนวณโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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- ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินกบัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในกำรค ำนวณ
ก ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำว
เท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนของแต่ละงวด และจะลดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีลง 
เม่ือบริษทัเห็นว่ำไม่น่ำจะมีควำมเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ำกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะ
น ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้ทั้งน้ีสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น บริษทัจะกลบัรำยกำรใหเ้ท่ำกบัจ ำนวนท่ีมีควำม
เป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะ
ใชใ้นงวดท่ีจะรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินจะมีกำรจ่ำยช ำระโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทจะน ำรำยกำรสินทรัพย์ภำษี เงินได้มำหักกลบกับรำยกำรหน้ีสินภำษีเงินได ้
เม่ือบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดงักล่ำวมำหกักลบกนัและบริษทัตั้งใจจะช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดงักล่ำวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นรำยได้หรือ
ค่ำใชจ่้ำยและน ำไปรวมเป็นก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวด 

บริษัทแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับก ำไรหรือขำดทุนจำกกิจกรรม
ตำมปกติของกิจกำรไวใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้รำยกำรภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีของรำยกำรท่ีบันทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในงวดบญัชี
เดียวกนัหรือต่ำงงวด 
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3.21 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยหำรก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัส ำหรับปีดว้ย
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งปี 

3.22 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเปิดเผยขอ้มูล 
บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้กำรสอบทำนขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดท่ี้มีนัยส ำคญัและรำยกำร
ปรับปรุงมูลค่ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ในกรณีท่ีน ำขอ้มูลของบุคคลท่ีสำมมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
เช่น กำรก ำหนดรำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรให้บริกำรประเมินรำคำ บริษทัและบริษทัย่อยจะ
ประเมินหลกัฐำนท่ีไดรั้บจำกบุคคลท่ีสำมเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปวำ่มูลค่ำดงักล่ำวเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 รวมถึงกำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำว 

เม่ือท ำกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัและบริษทัย่อยจะใชข้อ้มูลตลำดท่ี
สำมำรถสังเกตไดเ้ป็นอนัดบัแรก โดยมูลค่ำยติุธรรมถูกก ำหนดล ำดบัชั้นตำมประเภทของขอ้มูลท่ี
น ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเพื่อวดัมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

-  ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

-  ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

-  ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.23 ประมำณกำรทำงบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
(1) กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษทัตอ้งอำศยัดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำร 
และกำรตั้งขอ้สมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำร 
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
รวมทั้งกำรแสดงรำยได ้และค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร
ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำม
แตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 
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กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ไดรั้บกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน โดยบริษทัและกลุ่มบริษทั จะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยหรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ซ่ึงในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและ
กลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณ
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงใน
สภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของ
สินทรัพย ที์ ่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย 
ไดมี้กำรน ำแบบจ ำลองมูลค่ำท่ีเหมำะสมมำใช ้รำยละเอียดของกำรค ำนวณขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.11 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัยท่ีใช้ในกำร
ค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงอตัรำคิดลด 
กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัดงักล่ำว 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้
ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังำน ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม กลุ่มบริษทัพิจำรณำใชอ้ตัรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์ และมีอำยุครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผูกพนัท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.15 

(2) แหล่งขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
กลุ่มบริษทัมีประมำณกำรทำงบญัชี ซ่ึงใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต 
ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์  
ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น ประมำณทำงกำรบญัชี
ท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดกำร
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
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กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ 
รำยละเอียดของกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ ได้อธิบำยไว ้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.22 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
ในกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บในอนำคตซ่ึงคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนวณภำษีเงินได้
เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ี
มีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น 
จะพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพย์
นั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ 6,909  10,832  5,562  7,970 
เงินฝำกบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนั 481,126  603,323  398,365  480,958 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนไม่เกิน 3 เดือน        
(อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.15 - 0.20 ต่อปี ในปี 2563 และ         
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.45 - 0.95 ต่อปี ในปี 2562) 89,247  60,183  74,976  53,622 

 577,282  674,338  478,903  542,550 
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4.2 รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 หน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
2563  2562  2563  2562 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือ         
สินทรัพยถ์ำวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         

และสิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 39,514  34,605  39,395  33,348 
บวก ค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สินทรัพย ์  

 
 
 

 
 

 
ไม่มีตวัตนและสิทธิกำรเช่ำระหวำ่งปี 202,368 

 
253,601 

 
198,652 

 
222,265 

หกั ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ         
กำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนท่ี (1,966)  (3,981)  (670)  (2,046) 

หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน (1,503)  (1,183)  (1,503)  (1,183) 
ส่วนท่ีจ่ำยเป็นเงินสด (215,069)  (243,528)  (212,530)  (212,989) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือ         
สินทรัพยถ์ำวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         

และสิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 23,344  39,514  23,344  39,395 

4.2.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 4 ลำ้นบำท ไดมี้กำรจดัประเภทจำกเงิน
ใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจำกบริษทัไดแ้กไ้ขระยะเวลำกำรช ำระคืนใน
สญัญำเงินกูย้มื (ดูหมำยเหตุขอ้ 11) 

4.2.3 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส ำหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ผลกระทบจำก กำรเปลีย่นแปลง ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  กำรน ำมำตรฐำน อ่ืน(1) 31 ธันวำคม 

 2563    กำรบัญชีใหม่มำใช้  2563 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  55,000  - - -  55,000 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 155,750  (33,857)  -  -  121,893 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,032  (232)  -  -  2,800 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,693  (364,779)  2,492,199  (277,565)  1,854,548 

รวม 163,475  (343,868)  2,492,199  (277,565)  2,034,241 

(1) กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเกิดจำกกำรลดค่ำเช่ำ 
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หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ผลต่ำงจำก กำรเปลีย่นแปลงอ่ืน ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  กำรแปลงค่ำ  31 ธันวำคม 

 2562    งบกำรเงิน  2562 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 195,291  (39,541)  -  -  155,750 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,270  (238)  -  -  3,032 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6,154  (2,644)  -  1,183  4,693 

รวม 204,715  (42,423)  -  1,183  163,475 

หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ผลกระทบจำก กำรเปลีย่นแปลง ณ วนัที่  
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  กำรน ำมำตรฐำน อ่ืน(1) 31 ธันวำคม 

 2563    กำรบัญชีใหม่มำใช้  2563 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  55,000  -  -  55,000 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 155,750  (33,857)  -  -  121,893 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,693  (332,827)  2,129,539  (212,460)  1,588,945 

รวม 160,443  (311,684)  2,129,539  (212,460)  1,765,838 

(1) กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเกิดจำกกำรลดค่ำเช่ำ 

หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ผลต่ำงจำก กำรเปลีย่นแปลงอ่ืน ณ วนัที่  
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  กำรแปลงค่ำ  31 ธันวำคม 

 2562    งบกำรเงิน  2562 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 194,663  (38,913)  -  -  155,750 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,572  (8,572)  -  -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6,154  (2,644)  -  1,183  4,693 

รวม 209,389  (50,129)  -  1,183  160,443 

4.2.4 เงินปันผลคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท  

งบกำรเงินรวม 
 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  412 

 
375 

 
412 

 
375 

บวก เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในระหว่ำงปี 279,533 
 

363,053 
 

279,533 
 

353,094 
หกั  จ่ำยระหว่ำงงวด (279,479) 

 
(363,016) 

 
(279,479) 

 
(353,057) 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 466 
 

412 
 

466 
 

412 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น 175,522  257,640  165,833  238,506 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,431  24,005  6,095  53,388 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 193,953  281,645  171,928  291,894 
        
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 128  -  7,520  13,175 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น 20,169  15,932  17,093  5,147 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,872  6,098  9,997  14,938 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 20,596  24,332  11,355  23,084 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 241,718  328,007  217,893  348,238 

ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 80,960  132,335  71,271  113,201 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 75,920  121,763  75,920  121,763 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,645  1,882  7,645  1,882 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 6,614  1,014  6,614  1,014 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 4,383  646  4,383  646 

รวม 175,522  257,640  165,833  238,506 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 2,946  7,648  5,965  6,735 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 60  1,253  60  10,566 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 81  875  24  6,831 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 729  643  1  19,988 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 14,615  13,586  45  9,268 

รวม 18,431  24,005  6,095  53,388 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 193,953  281,645  171,928  291,894 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 รอบเกบ็เงินของกำรขำยสินคำ้คือ 30 - 60 วนั โดยไม่
เรียกเกบ็ดอกเบ้ียจำกลูกหน้ีส ำหรับยอดคงคำ้ง 

6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พันบำท 
ผู้กู้ยืม เงินต้น อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ร้อยละต่อปี 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน          

บริษัทย่อย          
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 13.00 ลำ้นบำท 3.0 -  -  -  9,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั 4.00 ลำ้นบำท 3.5 -  -  4,000  - 

(ดูหมำยเหตุขอ้ 11)          
บริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทัวร์รองท์ จ ำกดัให้กู้ยืมแก่

กจิกำรร่วมค้ำ 

         

บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 0.07 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง 4.5 2,825  2,941  -  - 
   2,825  2,941  4,000  9,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัและมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม    
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7. สินค้ำคงเหลือ  
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 77,765  123,052  77,368  122,588 
งำนระหว่ำงท ำ 1,050  1,460  1,050  1,460 
วตัถุดิบ 96,644  117,267  88,186  107,218 
วสัดุหีบห่อ 41,292  47,912  40,941  47,329 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 7,858  10,705  6,257  7,873 

รวมสินคำ้คงเหลือ 224,609  300,396  213,802  286,468 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหว่ำงปี  
ในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 3,106 ลำ้นบำท และ 4,220 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มีจ ำนวน 2,983 ลำ้นบำท และ 3,988 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

8. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืนและเงินลงทุนช่ัวครำว 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย  

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนเกิน 3 เดือน    
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 0.30 ต่อปี) 14  - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน    
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 455,133  455,133 
- กองทุนส่วนบุคคล 24,264  24,264 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 479,411  479,397 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 2.5.1) 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนเกิน 3 เดือน    
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1 - 1.25 ต่อปี) 14  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 303,400  303,400 
- กองทุนส่วนบุคคล 24,142  24,142 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 327,556  327,542 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีและกองทุนส่วน
บุคคลของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน และมีวตัถุประสงค์ท่ีจะถือไวเ้พื่อคำ้ มูลค่ำยุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่ำวท่ีถือไวเ้พื่อคำ้วดัมูลค่ำมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ
ขอ้ 3.3 และ 3.4 

9. เงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
9.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินฝำกธนำคำรของบริษทัจ ำนวน 0.58 ล้ำนบำท ได้ใช้เป็น

หลกัประกนัใหแ้ก่ธนำคำรในกำรออกหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 

9.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินฝำกธนำคำรของบริษทัจ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท และของบริษทัย่อย
จ ำนวน 0.03 ล้ำนบำท ได้ใช้เป็นหลกัประกันให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค  
เพื่อค ้ำประกนัธุรกิจขำยของออนไลน์และขำยตรง 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 ประเภทกจิกำร  ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562  (ตำมวธีิรำคำทุน)   (ตำมวธีิส่วนได้เสีย) 

       ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562   2563  2562 
       พนับำท   พนับำท  พนับำท 

กำรร่วมค้ำ            
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)            
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร  80 ลำ้นบำท  43.75  35,000  23,729  25,358 
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ำกดั            
บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ร้ำนอำหำร  13,700 ปอนดส์เตอร์ลิง  50.00  322,373  176,382  234,843 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้         200,111  260,201 

            
บริษัทร่วม            

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)            
บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั บริกำรดำ้นอำหำร  10 ลำ้นบำท  49.97  4,997  66,570  67,410 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 ประเภทกจิกำร  ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ  รำยได้เงินปันผล 
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562  (ร้อยละ)  (รำคำทุน)  ส ำหรับปีส้ินสุด 
     ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   วนัที่ 31 ธันวำคม 
       2563  2562  2563  2562 
       พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)              
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั เพื่อกำรลงทนุในบริษทัอ่ืน  50 ลำ้นบำท  80.00  40,000  40,000  -  39,830 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั ธุรกิจขนส่งอำหำร  1 ลำ้นบำท  99.93  999  999  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั ร้ำนอำหำร  50 ลำ้นบำท  99.99  49,997  49,997  -  - 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี  จ ำกดั ร้ำนอำหำร  25 ลำ้นบำท  59.99  15,000  15,000  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพชูำ) จ ำกดั ร้ำนอำหำร  1,457,500 ดอลลำร์สหรัฐ  99.99  48,370  48,370  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ำกดั เพื่อกำรลงทนุในบริษทัอ่ืน  170 ลำ้นบำท  99.99  170,000  170,000  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ำกดั ฝึกอบรมพนกังำน  1 ลำ้นบำท  99.98  1,000  1,000  8,798  13,177 
       325,366  325,366     
หกั ค่ำเผือ่กำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       (104,615)  (104,615)     
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       220,751  220,751     

              
กำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)              
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร  80 ลำ้นบำท  43.75  35,000  35,000  -  - 

              
บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)              
บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั บริกำรดำ้นอำหำร  10 ลำ้นบำท  49.97  4,997  4,997  14,991  8,994 

รวมรำยไดเ้งินปันผล           23,789  62,001 
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บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน
และขำดทุนสะสม ซ่ึงในปี 2562 บริษทัไดป้ระมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยประมำณมูลค่ำจำกกำร
ใช้ ซ่ึงพบว่ำมูลค่ำจำกกำรใช้มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 39.62 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้
จ ำนวนดงักล่ำวเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และในปี 2563 บริษทัไดท้ ำกำรประมำณมูลค่ำจำก
กำรใช ้และพบวำ่มูลค่ำจำกกำรใชไ้ม่เปล่ียนแปลงจำกกำรประมำณในปี 2562 อยำ่งมีสำระส ำคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทั 
เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ำกดั บริษทัยอ่ย ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจำกกำรลงทุนในบริษทั ภทัรำ 
ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ จำกมูลค่ำกำรใชโ้ดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ี
กิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี  

 ร้อยละต่อปี 
 2563 2562 
อตัรำกำรเติบโตระยะยำว  2.00 3.00 - 5.00 
อตัรำกำรคิดลดก่อนภำษี  7.78 7.75 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกผลประกอบกำรในอดีต กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรเติบโตของ 
กำรร่วมคำ้ดงักล่ำวและตลำด ตลอดจนอตัรำกำรคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะ
เฉพำะท่ีเก่ียวกบัหน่วยธุรกิจ 
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รำยละเอียดของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั  
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั เป็นจ ำนวนท่ีแสดงในงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ 
ซ่ึงจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั ส ำหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม โดยสรุป 

หน่วย : พนับำท 

 2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4,734  13,081 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 53,954  66,501 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 58,688  79,582 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 676,733  428,062 
รวมสินทรัพย์ 735,421  507,644 

    
หน้ีสินหมุนเวียน    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้) (98,850)  (76,634) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (242,918)  (38,849) 
รวมหนีสิ้น (341,768)  (115,483) 

    
สินทรัพย์สุทธิ 393,653  392,161 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม โดยสรุป 

หน่วย : พนับำท 
 2563  2562 

รำยได ้ 69,788  239,215 
ตน้ทุนกำรขำย (13,871)  (47,890) 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน (25,552)  (74,762) 
ค่ำใชจ่้ำยบริหำร (146,780)  (152,700) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (116,415)  (36,137) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ (507)  4,244 
ขำดทุนหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (116,922)  (31,893) 
ขำดทุนสุทธิ (116,922)  (31,893) 

  



 
- 44 - 

 

 

รำยกำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กับมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ท่ีรับรู้ 
ในงบกำรเงินรวมท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 2563  2562 
สินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมคำ้ 393,653  392,161 
ปรับปรุงผลต่ำงกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (40,889)  77,525 
 352,764  469,686 
สดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้ (ร้อยละ) 50.00  50.00 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้ 176,382  234,843 

รำยละเอียดของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั เป็นจ ำนวนท่ีแสดงในงบกำรเงินของบริษทัร่วม
ซ่ึงจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
 หน่วย : พนับำท 
 2563  2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    
สินทรัพย ์ 159,323  155,761 

หน้ีสิน (46,478)  (48,780) 

    
หน่วย : พนับำท 

 2563  2562 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม    
รำยได ้ 437,180  476,878 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 75,438  87,280 

ก ำไรส ำหรับปี 28,319  40,461 
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รำยกำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั 
ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำทท 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 105,765  106,981 
สดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในบริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร่ิง    
เซอร์วิสเซส จ ำกดั (ร้อยละ) 49.97  49.97 

รำคำตำมบญัชีของบริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 52,851  53,458 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรท่ียงัด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 14,151  20,218 

มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 66,570   67,410 

11. เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 เงินต้น  อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนบำท  ร้อยละต่อปี  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
     2563  2562  2563  2562 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั            
บริษัทย่อย            
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช 49.97  3.0  -  -  38,712  38,712 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 4.00  3.5  -  -  -  4,000 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั 6.00  4.5  -  -  -  4,239 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั 4.80  4.5  -  -  4,200  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี  ดิลิเวอร่ี จ ำกดั 4.00  3.5  -  -  -  4,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี  ดิลิเวอร่ี จ ำกดั 5.00  3.5  -  -  5,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั 38.00  3.5  -  -  22,000  - 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     -  -  69,912  50,951 

           
ระยะเวลำกำรช ำระคืน           
ก ำหนดช ำระคืนภำยในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน    -  -  22,929  - 
เกินกวำ่หน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    -  -  46,983  50,951 

    -  -  69,912  50,951 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอ็มบีเอช จ ำนวน 49.97 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินให้แก่บริษทั โดยตัว๋ดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และ                  
มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม ต่อมำในปี 2561 และ 2562 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินกูบ้ำงส่วนจำก
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช เป็นจ ำนวนรวม 11.26 ลำ้นบำท 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัคำดว่ำเงินให้กูย้ืมท่ีเหลือแก่บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท์ 
เวียนนำ จีเอ็มบีเอช จะไดรั้บช ำระคืนภำยหลงั 12 เดือน นบัแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ดงันั้น
จึงแสดงเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

- เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั โดยบริษทัย่อย
ดงักล่ำวไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำทให้แก่บริษทั เงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั
และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2562 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมเพิ่มเติมโดย
บริษทัย่อยดงักล่ำวไดอ้อกตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำทให้แก่บริษทั เงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มี
หลกัประกนั และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัคำดว่ำเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั  จะไดรั้บ
ช ำระคืนภำยหลงั 12 เดือน นบัแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ดงันั้นจึงแสดงเงินให้กูย้ืมดงักล่ำว
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ต่อมำในปี 2563 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินกูท้ั้งหมดจ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท 

- ในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั จ ำนวน 
6 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 16 งวด  
ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัได้รับช ำระคืนเงินกูย้ืม 0.94 ลำ้นบำท และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูเ้ป็นทุก 1 เดือน จ ำนวน 60 งวด โดยก ำหนดจ่ำย
งวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2564 

ต่อมำในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 บริษทัได้ท ำกำรยกเลิกสัญญำเงินกู้ยืมฉบบัเดิม ซ่ึงมีเงินให้กู ้ยืม
คงเหลือจ ำนวน 4.24 ลำ้นบำท และไดท้ ำสญัญำเงินกูฉ้บบัใหม่เป็นจ ำนวนเงิน 4.80 ลำ้นบำท โดยเงิน
ให้กูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 14 งวด ก ำหนดจ่ำย
ช ำระคืนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

- เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2562 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั จ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท 
เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 8 งวด ต่อมำในวนัท่ี 
17 เมษำยน 2563 บริษทัไดท้ ำเอกสำรแนบทำ้ยของสัญญำเงินให้กูย้ืมดงักล่ำว โดยให้บริษทัไดรั้บ
ช ำระคืนเงินตน้ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2564 และช ำระดอกเบ้ียทุกไตรมำสนบัจำกวนัท่ี 28 มกรำคม 2562 
เป็นตน้ไป ดงันั้นจึงแสดงเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเป็นเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมำยเหตุขอ้ 4.2.2 และขอ้ 6) 

- ในวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั เพิ่มเติมจ ำนวน 5 ลำ้นบำท 
เงินให้กู ้ยืมดังกล่ำวไม่มีหลักประกัน และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืน ณ วันส้ินสุดสัญญำคือวันท่ี  
19 กมุภำพนัธ์ 2565 
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- ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 บริษทัได้ให้กู ้ยืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จ ำกัด
จ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท เงินให้กูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน 
จ ำนวน 17 งวด ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 17 สิงหำคม 2563 

12. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่  จำกกำรน ำ      (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม   TRFS 16        งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2563  มำใช้คร้ังแรก        ต่ำงประเทศ  2563 
   (ดูหมำยเหต ุ           
   ขอ้ 2.5.1)           

รำคำทุน              
ท่ีดิน 474,503  -  -  -  -  -  474,503 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 85,161  -  806  -  -  1,878  87,845 
อำคำรโรงงำน 200,131  -  -  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,195,684  -  12,512  (45,358)  4,109  3,245  1,170,192 
เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์              

- ส ำนกังำนและโรงงำน 969,699  -  18,056  (30,696)  12,009  -  969,068 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี 1,909,056  -  27,151  (137,760)  26,497  9,052  1,833,996 

ยำนพำหนะ 60,517  (7,739)  114  (3,498)  -  35  49,429 
รวมรำคำทุน 4,894,751  (7,739)  58,639  (217,312)  42,615  14,210  4,785,164 

              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (55,839)  -  (1,788)  -  -  (1,084)  (58,711) 
อำคำรโรงงำน (153,748)  -  (4,023)  -  -  -  (157,771) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (952,964)  -  (61,969)  41,271  -  (406)  (974,068) 
เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์               

- ส ำนกังำนและโรงงำน (662,763)  -  (55,806)  29,515  -  -  (689,054) 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี (1,522,866)  -  (127,981)  97,886  -  (10,380)  (1,563,341) 

ยำนพำหนะ (52,060)  2,318  (2,112)  3,488  -  (35)  (48,401) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,400,240)  2,318  (253,679)  172,160  -  (11,905)  (3,491,346) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำง              
และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง  27,098  -  141,540  -  (42,615)  (6)  126,017 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - ส่วนปรับปรุง              
 อำคำรและอุปกรณ์ (11,135)  -  (17,165)  18,122  -  -  (10,178) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,510,474            1,409,657 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ  ผลต่ำงจำก  ปรับปรุง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ    ณ วนัที ่
 1 มกรำคม         งบกำรเงิน    31 ธันวำคม 
 2562        ต่ำงประเทศ    2562 

รำคำทุน              
ท่ีดิน 474,503  -  -  -  -  -  474,503 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 86,544  925  -  -  (2,308)  -  85,161 
อำคำรโรงงำน 200,131  -  -  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,137,767  40,495  (20,402)  42,351  (4,527)  -  1,195,684 
เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์              

- ส ำนกังำนและโรงงำน 965,306  21,035  (24,401)  7,759  -  -  969,699 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี 1,874,119  89,380  (118,981)  79,071  (14,533)  -  1,909,056 

ยำนพำหนะ 62,065  147  (3,290)  1,643  (48)  -  60,517 
รวมรำคำทุน 4,800,435  151,982  (167,074)  130,824  (21,416)  -  4,894,751 

              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (55,247)  (1,790)  -  -  1,198  -  (55,839) 
อำคำรโรงงำน (149,429)  (4,319)  -  -  -  -  (153,748) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (896,590)  (77,868)  18,880  -  2,614  -  (952,964) 
เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์               

- ส ำนกังำนและโรงงำน (612,700)  (73,971)  23,908  -  -  -  (662,763) 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี (1,481,826)  (152,769)  103,567  -  8,162  -  (1,522,866) 

ยำนพำหนะ (51,511)  (3,887)  3,290  -  48  -  (52,060) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,247,303)  (314,604)  149,645  -  12,022  -  (3,400,240) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำง              
และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง  69,381  95,800  -  (130,824)  (2,784)  (4,475)  27,098 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - ส่วนปรับปรุง              
 อำคำรและอุปกรณ์ (6,310)  (11,857)  7,032  -  -  -  (11,135) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,616,203            1,510,474 

              
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม              

2563           พนับำท  253,679 

2562           พนับำท  314,604 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  จำกกำรน ำ      (โอนออก)  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม  TRFS 16        31 ธันวำคม 
 2563  มำใช้คร้ังแรก        2563 
   (ดูหมำยเหตุ         
   ขอ้ 2.5.1)         

รำคำทุน            
ท่ีดิน 474,503  -  -  -  -  474,503 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 38,184  -  -  -  -  38,184 
อำคำรโรงงำน 200,131  -  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,106,048  -  11,599  (30,184)  4,109  1,091,572 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์            

- ส ำนกังำนและโรงงำน 969,627  -  18,057  (30,696)  12,009  968,997 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี 1,645,435    25,142  (84,811)  26,497  1,612,263 

ยำนพำหนะ 59,769  (7,739)  114  (3,498)  -  48,646 
รวมรำคำทุน 4,493,697  (7,739)  54,912  (149,189)  42,615  4,434,296 

            
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (37,043)  -  (628)  -  -  (37,671) 
อำคำรโรงงำน (153,749)  -  (4,024)  -  -  (157,773) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (884,480)  -  (56,205)  28,830  2,530  (909,325) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์             

- ส ำนกังำนและโรงงำน (662,667)  -  (55,764)  29,554  -  (688,877) 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี (1,329,506)  -  (108,720)  63,040  (2,530)  (1,377,716) 

ยำนพำหนะ (51,308)  2,318  (2,113)  3,488  -  (47,615) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,118,753)  2,318  (227,454)  124,912  -  (3,218,977) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำง            
และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 27,078  -  141,552  -  (42,615)  126,015 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - ส่วนปรับปรุง            
อำคำรและอุปกรณ์ (10,190)  -  (243)  6,600  -  (3,833) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,391,832          1,337,501 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ   ปรับปรุง   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      (โอนออก)    ณ วนัที ่

 1 มกรำคม          31 ธันวำคม 
 2562          2562 

รำคำทุน            
ท่ีดิน 474,503  -  -  -  -  474,503 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 38,184  -  -  -  -  38,184 
อำคำรโรงงำน 200,131  -  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,045,741  34,330  (16,374)  42,351  -  1,106,048 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์            

- ส ำนกังำนและโรงงำน 965,219  21,010  (24,361)  7,759  -  969,627 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี 1,596,645  68,569  (94,905)  75,126  -  1,645,435 

ยำนพำหนะ 61,268  147  (3,290)  1,644  -  59,769 
รวมรำคำทุน 4,381,691  124,056  (138,930)  126,880  -  4,493,697 

            
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (36,400)  (643)  -  -  -  (37,043) 
อำคำรโรงงำน (149,430)  (4,319)  -  -  -  (153,749) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (829,915)  (70,115)  15,461  89  -  (884,480) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์             

- ส ำนกังำนและโรงงำน (612,686)  (73,929)  23,948  -  -  (662,667) 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี (1,292,604)  (121,999)  85,186  (89)  -  (1,329,506) 

ยำนพำหนะ (50,711)  (3,887)  3,290  -  -  (51,308) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,971,746)  (274,892)  127,885  -  -  (3,118,753) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำง            
และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 65,726  92,707  -  (126,880)  (4,475)  27,078 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - ส่วนปรับปรุง            
อำคำรและอุปกรณ์ (5,365)  (11,857)  7,032  -  -  (10,190) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,470,306          1,391,832 

            
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม            

2563         พนับำท  227,454 

2562         พนับำท  274,892 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินมีมูลค่ำตำมบญัชี 5.61 ลำ้นบำท 
และ 5.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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13. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และสิทธิกำรเช่ำ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกำรน ำ       ณ วนัที่  
 1 มกรำคม  TFRS 16       31 ธันวำคม 
 2563  มำใช้คร้ังแรก      2563 
   (ดูหมำยเหตุ       
   ขอ้ 2.5.2)       

รำคำทุน           
อำคำร -  2,440,457  51,742  (165,048)  2,327,151 
สิทธิกำรใช ้ -  28,636  2,987  -  31,623 
ยำนพำหนะ -  5,421  1,759  -  7,180 

รวมรำคำทุน -  2,474,514  56,488  (165,048)  2,365,954 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
อำคำร -  -  (416,683)  -  (416,683) 
สิทธิกำรใช ้ -  -  (10,193)  -  (10,193) 
ยำนพำหนะ -  -  (1,568)  -  (1,568) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม -  -  (428,444)  -  (428,444) 

ส่วนลดเค่ำเช่ำตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำว -  -  (108,452)  -  (108,452) 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำ 
      งบกำรเงิน 

 
- 

  
- 

  
(1,929) 

  
- 

  
(1,929) 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ -        1,827,129 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (46,811)  -  34,164  (12,647) 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ -        1,814,482 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563       พนับำท  428,444 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกำรน ำ       ณ วนัที่  
 1 มกรำคม  TFRS 16       31 ธันวำคม 
 2563  มำใช้คร้ังแรก      2563 
   (ดูหมำยเหตุ       
   ขอ้ 2.5.2)       

รำคำทุน           
อำคำร -  2,081,941  47,598  (116,918)  2,012,621 
สิทธิกำรใช ้ -  18,551  2,987  -  21,538 
ยำนพำหนะ -  5,421  1,759  -  7,180 

รวมรำคำทุน -  2,105,913  52,344  (116,918)  2,041,339 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
อำคำร -  -  (375,996)  -  (375,996) 
สิทธิกำรใช ้ -  -  (8,481)  -  (8,481) 
ยำนพำหนะ -  -  (1,568)  -  (1,568) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม -  -  (386,045)  -  (386,045) 

ส่วนลดเค่ำเช่ำตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำว -  -  (98,864)  -  (98,864) 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ -        1,556,430 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (12,648)  -  -  (12,648) 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ -        1,543,782 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563       พนับำท  386,045 

กลุ่มบริษทัเช่ำสินทรัพยห์ลำยประเภทประกอบดว้ย อำคำร และยำนพำหนะ อำยสุัญญำเช่ำเฉล่ียเท่ำกบั 
5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีทำงเลือกในกำรซ้ือยำนพำหนะในมูลค่ำท่ีก ำหนดไวเ้ม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำ ภำระผกูพนัของ
กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัโดยกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่ำท่ีมีต่อสินทรัพยท่ี์เช่ำส ำหรับสญัญำเช่ำดงักล่ำว 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำแสดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 20 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2563 

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 420,626  377,565 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 66,825  56,356 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 546  546 
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สิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม      งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2562      ต่ำงประเทศ  2562 

รำคำทุน          
สิทธิกำรเช่ำ 214,892  -  -  (113)  214,779 

รวมรำคำทุน 214,892  -  -  (113)  214,779 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

สิทธิกำรเช่ำ (171,188)  (14,964)  -  9  (186,143) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (171,188)  (14,964)  -  9  (186,143) 

สิทธิกำรเช่ำ  43,704        28,636 

         
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562      พนับำท  14,964 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่       ณ วนัที่  
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2562 

รำคำทุน        
สิทธิกำรเช่ำ 197,473  -  -  197,473 

รวมรำคำทุน 197,473  -  -  197,473 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

สิทธิกำรเช่ำ (165,667)  (13,255)  -  (178,922) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (165,667)  (13,255)  -  (178,922) 

สิทธิกำรเช่ำ  31,806      18,551 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562     พนับำท  13,255 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจำกค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม 2563      งบกำรเงิน 

ต่ำงประเทศ 
 31 ธันวำคม 2563 

รำคำทุน          
ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 88,688  2,188  (183)  (5)  90,688 

รวมรำคำทุน 88,688  2,188  (183)  (5)  90,688 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (59,275)  (12,665)  52  (3)  (71,891) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (59,275)  (12,665)  52  (3)  (71,891) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจำกค่ำควำมนิยม 29,413        18,797 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม 2562      งบกำรเงิน 

ต่ำงประเทศ 
 31 ธันวำคม 2562 

รำคำทุน          
ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 82,931  5,819  -  (62)  88,688 

รวมรำคำทุน 82,931  5,819  -  (62)  88,688 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (46,782)  (12,234)  -  (259)  (59,275) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (46,782)  (12,234)  -  (259)  (59,275) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจำกค่ำควำมนิยม 36,149        29,413 

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม         

2563       พนับำท  12,665 

2562       พนับำท  12,234 

 
  



 
- 55 - 

 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       ณ วนัที่  
 1 มกรำคม 2563      31 ธันวำคม 2563 

รำคำทุน        
ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 87,343  2,188  (28)  89,503 

รวมรำคำทุน 87,343  2,188  (28)  89,503 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (58,339)  (12,430)  15  (70,754) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (58,339)  (12,430)  15  (70,754) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจำกค่ำควำมนิยม 29,004      18,749 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       ณ วนัที่  
 1 มกรำคม 2562      31 ธันวำคม 2562 

รำคำทุน        
ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 81,840  5,503  -  87,343 

รวมรำคำทุน 81,840  5,503  -  87,343 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (46,130)  (12,209)  -  (58,339) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (46,130)  (12,209)  -  (58,339) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจำกค่ำควำมนิยม 35,710      29,004 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม       

2563     พนับำท  12,430 

2562     พนับำท  12,209 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 55,901  51,478  53,416  50,181 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563
และ 2562 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2563      2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
กำรปรับมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 266  (443)  -  (177) 
อำคำรและอุปกรณ์-ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ 2,383  585  -  2,968 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 521  211  -  732 
รำยไดร้อตดับญัชี 3,808  (1,320)  -  2,488 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 48,497  (7,632)  -  40,865 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (10,628)  -  (747)  (11,375) 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย        

และกำรบูรณะสถำนท่ี 6,478  648  -  7,126 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 153  284  -  437 
ภำระผกูพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน -  12,070  -  12,070 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร -  767  -  767 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 51,478  5,170  (747)  55,901 
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งบกำรเงินรวม (ต่อ) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2562      2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 78  188  -  266 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 431  (431)  -  - 
อำคำรและอุปกรณ์ - ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ 968  1,415  -  2,383 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 140  381  -  521 
รำยไดร้อตดับญัชี 5,078  (1,270)  -  3,808 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 37,822  10,675  -  48,497 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (6,522)  -  (4,106)  (10,628) 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย        

และกำรบูรณะสถำนท่ี 5,465  1,013  -  6,478 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,492  (6,339)  -  153 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 49,952  5,632  (4,106)  51,478 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

หน่วย : พนับำท 

 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2563      2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
กำรปรับมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 266  (443)  -  (177) 
อำคำรและอุปกรณ์ - ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ 1,331  910  -  2,241 
รำยไดร้อตดับญัชี 3,808  (1,320)  -  2,488 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 521  211  -  732 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 48,497  (7,632)  -  40,865 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน  (10,628)  -  (747)  (11,375) 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย        

และกำรบูรณะสถำนท่ี 6,386  668  -  7,054 
ภำระผกูพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน -  10,821  -  10,821 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร -  767  -  767 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี   50,181  3,982  (747)  53,416 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ต่อ) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2562      2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 78  188  -  266 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 431  (431)  - - - 
อำคำรและอุปกรณ์ - ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ 790  541  -  1,331 
รำยไดร้อตดับญัชี 5,078  (1,270)  -  3,808 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 140  381  -  521 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 37,620  10,877  -  48,497 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน  (6,522)  -  (4,106)  (10,628) 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย        

และกำรบูรณะสถำนท่ี 5,373  1,013  -  6,386 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี   42,988  11,299  (4,106)  50,181 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 35,541 

 
44,933  33,653  41,040 

รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5,865 
 

(2,888)  5,865  (2,888) 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

  ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรำยกำร (5,170) 
 

(5,632)  (3,982)  (11,299) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมงบก ำไรขำดทุน        

และก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 36,236 
 

36,413  35,536  26,853 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งรำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดแ้ละก ำไรทำงบญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได ้ 217,985 

 
340,679 

 
248,460 

 
375,538 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ภำษีเงินได ้ 49,846  84,970  49,692  75,108 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดปี้ก่อน 5,865  (2,888)  5,865  (2,888) 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (19,475) 
 

(45,669) 
 

(20,021) 
 

(45,367) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมงบก ำไรขำดทุนและ        

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 36,236  36,413  35,536  26,853 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศใชอ้ตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ยกเวน้บริษทัยอ่ยในประเทศ
อีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัรำภำษีตำมธุรกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มในอตัรำร้อยละ 15 - 20 

ส ำหรับบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศใชอ้ตัรำภำษีท่ีก ำหนดในประเทศนั้น ๆ ในอตัรำร้อยละ 8.5 - 25 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ ำนวน 44.74 
ลำ้นบำท และ 59.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำบริษทัยอ่ยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผล
ขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 : ไม่มี)   

หน่วย : พนับำท 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ร้อยละ ต่อปี)    

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน - ระยะเวลำ 6 เดือน   2.18 55,000  55,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 2,032  - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  57,032  55,000 
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ในปี 2563 บริษทัไดกู้เ้งินระยะสั้นในรูปแบบตัว๋สญัญำใชเ้งิน ซ่ึงตัว๋สญัญำดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั 

ในเดือนสิงหำคม 2563 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศไดรั้บเงินกูย้ืมปลอดดอกเบ้ีย จ ำนวน 50,000 ปอนด์
สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่ำกบั 2.03 ลำ้นบำทจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศสหรำชอำณำจกัร 
เน่ืองจำกบริษทัย่อยดงักล่ำวไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(“COVID-9”) เพื่อใช้เป็นเงินทุน โดยกำรปลอดดอกเบ้ียดงักล่ำวไดรั้บกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลใน
ประเทศสหรำชอำณำจกัร และผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระคืนเงินกูย้ืมดงักล่ำวเต็ม
จ ำนวนภำยในปี 2564  

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 2563  2562  2563  2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น 320,685  434,390  296,304  403,284 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,507  1,234  12,525  11,052 
เงินทดรองรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  16 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 23,344  39,514  23,344  39,395 
รำยไดร้อรับรู้ 41,703  44,381  41,936  43,237 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น 66,423  73,309  60,374  45,639 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,981  31,160  -  1,814 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 185,312  209,256  169,387  187,282 

 646,955  833,244  603,870  731,719 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน 2563  2562 2563 2562 
  (ร้อยละต่อปี)   พนับำท  พนับำท  พนับำท   พนับำท 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) (1)             
         เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 30 อตัรำ จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 500,000 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฏำคม 2559 ถึง วนัท่ี 21 กรกฏำคม 2564 
        

 ลำ้นบำท ร้อยละ 4.25 3,500  9,500  3,500   9,500 
 195 MLR  จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 2,321,430 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษำยน 2561 ถึง วนัท่ี 23 มีนำคม 2567 
        

 ลำ้นบำท ลบดว้ยร้อยละ 2 118,393  146,250  118,393   146,250 
     121,893  155,750  121,893   155,750 

หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (31,357)  (33,857)  (31,357)   (33,857) 
     90,536  121,893  90,536   121,893 

(1) เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู ้
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19. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
      ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละต่อปี)    พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

บริษัท อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พ ีจ ำกดั             
เงินกูย้มืจำกบริษทั อุเมะโนะฮำนะ จ ำกดั      4 อตัรำ จ่ำยช ำระคืนทุกงวดสำมเดือน งวดละ 274,575 บำท         
 ลำ้นบำท ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2561 ถึงพฤศจิกำยน 2564  -  3,032  -  - 
    3.2 อตัรำ จ่ำยช ำระคืนทุกงวดสำมเดือน งวดละ 200,000 บำท         
 ลำ้นบำท ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2563 ถึงธนัวำคม 2566  2,800  -  -  - 
             
หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (619)  -  -  - 

      2,181  3,032  -  - 

ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดย้กเลิกสัญญำเงินกูย้มืและไดท้ ำสัญญำเงินกูย้มืฉบบัใหม่ จ ำนวนเงิน 3.20 ลำ้นบำทโดยคงอตัรำดอกเบ้ียเท่ำเดิม เงินกูย้มืดงักล่ำว
ไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 14 งวด ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พี จ ำกดั ไดเ้จรจำเร่ืองกำรผ่อนผนัช ำระหน้ีกบับริษทั อุเมะโนะฮำนะ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่ำว โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 กำรเจรจำดงักล่ำวไดเ้สร็จส้ินและอยูใ่นระหวำ่งกำรแกไ้ขตำรำงผอ่นผนัช ำระเงินกูแ้นบทำ้ยสญัญำ จำกสำเหตุดงักล่ำว ทำงบริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส 
แอนด ์พี จ ำกดัจึงจดัประเภทเงินกูค้ำ้งช ำระทั้งจ ำนวนเป็นเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบกำรเงิน เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

กำรวเิครำะห์ตำมกำรครบก ำหนด:    
ปีท่ี 1                534,082   480,602 
ปีท่ี 2                512,929   461,536 
ปีท่ี 3      448,730  404,742 
ปีท่ี 4    277,934   240,239 
ปีท่ี 5 137,900   108,161 
ถดัจำกปีท่ี 5 111,949   18,625 
           2,023,524               1,713,905 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี              (166,470)  (124,960) 
รวม 1,857,054  1,588,945 

    
กำรจดัประเภทในงบแสดงฐำนะกำรเงิน:    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,384,986  1,160,192 
หน้ีสินหมุนเวียน 472,068  428,753 
รวม 1,857,054  1,588,945 

กลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องท่ีมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
ไดรั้บกำรติดตำมโดยแผนกบริหำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ในปี 2563 บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรก หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลมำจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 2.5.2) ส ำหรับในปี 2562 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็นยอดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
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หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำทีต้่องจ่ำยใน

อนำคต 
 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำทีต้่องจ่ำยใน

อนำคต 
 พนับำท  พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 2,014  2,014 
เกินกวำ่ 1 - 5 ปี 3,278  3,278 
 5,292  5,292 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคต (599)  (599) 
รวม 4,693  4,693 

    
กำรจดัประเภทในงบแสดงฐำนะกำรเงิน:    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,814  1,814 
หน้ีสินหมุนเวียน 2,879  2,879 
รวม 4,693  4,693 

21. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำยุ        
ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 20,692  25,064  21,660  20,599 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,771  4,205  1,691  3,488 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -  39,599  -  37,570 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและ        
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 22,463  68,868  23,351  61,657 
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ควำมเคล่ือนไหวของมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร        
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 204,019  159,813  189,350  155,494 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 20,692  25,064  21,660  20,599 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,771  4,205  1,691  3,488 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -  39,599  -  37,570 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์               

ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (8,281)  (16,889)  (3,302)  (20,528) 
 218,201  211,792  209,399  196,623 
หกั  ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหวำ่งปี (64,496)  (7,773)  (61,655)  (7,273) 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร        

ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 153,705  204,019  147,744  189,350 
หกั  ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับ        

ผลประโยชน์พนกังำน (1,811)  (4,718)  (1,811)  (4,575) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ        

ผลประโยชน์พนกังำน 151,894  199,301  145,933  184,775 

พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี      
5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัน้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้ง     
เลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้ง
อตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำนหลงัออกจำกงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 39.60 ลำ้นบำท และ 37.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 8.28 ล้ำนบำท  
และ 3.30 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ สำเหตุหลักท่ีท ำให้เกิดก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภยัมำจำกกำรลดลงในอตัรำเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และกำรเพิ่มข้ึนในอตัรำกำรหมุนเวียนของ
พนกังำนในบำงกลุ่ม ตำมขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั   



 
- 66 - 

 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรจ ำนวน16.89 ล้ำนบำท  
และ 20.53 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ สำเหตุหลกัท่ีท ำให้เกิดก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัมำจำกกำรเพิ่มข้ึนในอตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำนในช่วงอำยมุำกตำมขอ้สมมติฐำนหลกัใน
กำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562  2563 2562 
อตัรำคิดลดร้อยละต่อปี ร้อยละ 1.28 - 2.73 ร้อยละ 2.14 - 2.87  ร้อยละ 1.36 ร้อยละ 2.46 
อตัรำกำรเสียชีวิต ตำรำงอตัรำ ตำรำงอตัรำ  ตำรำงอตัรำ ตำรำงอตัรำ 
 กำรเสียชีวิต กำรเสียชีวิต  กำรเสียชีวิต กำรเสียชีวิต 
 ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560  ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560 
อำยเุกษียณปกติ 60 ปี 60 ปี  60 ปี 60 ปี 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 0 - 3 ร้อยละ 0 - 3  ร้อยละ 0 - 3 ร้อยละ 0 - 3 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน ร้อยละ 0 - 49 ร้อยละ 0 - 49  ร้อยละ 0 - 41 ร้อยละ 0 - 41 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
ข้ำงต้น ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 2563 2562 

อตัรำคิดลด     
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 15.66 17.21 14.92 15.70 
อตัรำคิดลด - เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 12.40 (15.08) 13.03 (13.78) 

     

อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน     
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 13.61 16.81 12.96 15.37 
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (12.22) (14.26) (11.64) (12.99) 

     

อำยคุำดเฉล่ียของพนกังำน     
อำยคุำดเฉล่ียของพนกังำน - เพิ่มข้ึน 1 ปี 0.73 0.80 0.70 0.74 
อำยคุำดเฉล่ียของพนกังำน - ลดลง 1 ปี (0.73) (0.80) (0.69) (0.73) 
     

อตัรำหมุนเวียนของพนกังำน     
อตัรำหมุนเวียนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 9.30 9.81 9.09 9.36 
อตัรำหมุนเวียนของพนกังำน - เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 14.73 (16.27) (14.07) (14.88) 



 
- 67 - 

 

 

22. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
เพื ่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.  2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ย
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนส ำรองน้ีจะน ำมำจดัสรรปันผลไม่ได ้

23. กำรจัดสรรก ำไรและเงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.73 บำท จ ำนวน 490,408,365 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินรวม 
357.99 ลำ้นบำท และเน่ืองจำกบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท 
จ ำนวนเงินรวม 24.52 ลำ้นบำทในเดือนกนัยำยน 2561 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ำยเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใน
อตัรำหุน้ละ 0.68 บำท จ ำนวนเงินรวม 333.48 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล    
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 490,408,365 หุ้นใน
อตัรำหุน้ละ 0.04 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 19.62 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 

เ ม่ือวันท่ี  25 กุมภำพันธ์  2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติจ่ำยเ งินปันผลส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 จ ำนวน 490,408,365 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.56 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 
274.63 ล้ำนบำท เงินปันผลดังกล่ำวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่ำงกำลอัตรำหุ้นละ 0.04 บำท  
จ ำนวนเงินรวม 19.62 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 และเงินปัน
ผลท่ีจะจ่ำยเพิ่มเติมจ ำนวน 490,408,365 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.52 บำท จ ำนวนเงินรวม 255.01 ลำ้นบำท  
ซ่ึงจะจ่ำยในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 โดยแบ่งจ่ำยเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ต่อมำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรของบริษทัมีมติอนุมติัใหย้กเลิกกำรจ่ำยหุน้ปันผลและเงินปันผลดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 14 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลแทน
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.52 บำท จ ำนวน 490,408,365 
หุน้ เป็นจ ำนวนเงินรวม 255.01 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 490,408,365 หุ้น 
ในอตัรำหุน้ละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 24.52 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 
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24. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 5,918  7,795  5,888  7,446 
ดอกเบ้ียหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 67,038  285  56,570  285 
รวม 72,956   8,080  62,458  7,731 

25. รำยกำรกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรำยกำรบญัชีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ และกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกัน สินทรัพย ์
หน้ีสิน รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดอ่ื้น ตน้ทุนขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส่วนหน่ึง
ของบริษทัเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ และกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว 
กิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุน้ และ/หรือ มีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัระหวำ่งกนักบั
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้
รำคำทุนบวกส่วนเพิ่มหรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงกนัไว ้ 

ยอดคงเหลือท่ีส ำคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

25.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
บัญชี/กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  3,019  50,001 
บริษทัร่วม 368  296  398  296 
กำรร่วมคำ้ 15,355  20,688  -  70 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,708  3,021  2,678  3,021 

 18,431  24,005  6,095  53,388 

        
เงินทดรองจ่ำยแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  7,392  13,175 
กำรร่วมคำ้ 128  -  128  - 

 128  -  7,520  13,175 
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หน่วย : พนับำท 
บัญชี/กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  3,504  8,840 
บริษทัร่วม 171  212  171  212 
กำรร่วมคำ้ 6,701  5,886  6,322  5,886 

 6,872  6,098  9,997  14,938 
        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
(อตัรำดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)        
บริษทัยอ่ย (ร้อยละ 3.0 - 3.5) -  -  4,000  9,000 
กำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 4.5) 2,825  2,941  -  - 

 2,825  2,941  4,000  9,000 
        

เงินลงทุน        
บริษทัยอ่ย -  -  325,366  325,366 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน        

ในบริษทัยอ่ย -  -  (104,615)  (104,615) 
 -  -  220,751  220,751 
        

กำรร่วมคำ้ 200,111  260,201  35,000  35,000 
        

บริษทัร่วม 66,570  67,410  4,997  4,997 
        

เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 11) -  -  69,912  50,951 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
บริษทัยอ่ย -  -  11,018  9,818 
กำรร่วมคำ้ -  281  -  281 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,507  953  1,507  953 

 1,507  1,234  12,525  11,052 
        

เงินทดรองรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  -  16 
        

เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  -  1,814 
กำรร่วมคำ้ 7,981  31,160  -  - 
 7,981  31,160  -    1,814 
        

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี) 2,800  3,032  -  - 
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25.2 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั/บัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย        

รำยไดจ้ำกกำรขำย  -  -  28,106  41,677 
รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ -  -  4,783  6,166 
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,653  2,008 
รำยไดอ่ื้น -  -  17,382  25,642 
เงินปันผลรับ -  -  8,798  53,007 
ซ้ือสินคำ้ -  -  1,877  3,652 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ -  -  75,442  92,423 
ค่ำบริกำร -  -  24,460  15,422 
ดอกเบ้ียจ่ำย -  -  -  274 
 -  -  163,501  240,271 

        
บริษัทร่วม        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 379  539  379  539 
รำยไดอ่ื้น 480  485  480  485 
เงินปันผลรับ 14,991  8,995  14,991  8,995 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14,151  20,218  -  - 

 30,001  30,237  15,850  10,019 

กำรร่วมค้ำ        
รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ 875  1,900  875  1,900 
ดอกเบ้ียรับ 131  125  -  - 
รำยไดอ่ื้น 291  3,185  291  714 
ซ้ือสินคำ้ 1,309  3,799  80  2,529 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (60,090)  (15,668)  -  - 
 (57,484)  (6,659)  1,246  5,143 

        
กรรมกำรร่วมกนั        

ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ 1,083  1,487  1,083  1,487 
ค่ำบริกำร 5,723  7,931  5,723  7,931 
 6,806  9,418  6,806  9,418 
        

กรรมกำร        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ 1,320 

 

1,320 
 

1,320 
 

1,320 
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หน่วย : พนับำท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั/บัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 51,774  94,553  51,774  94,553 
ซ้ือสินคำ้ -  161  -  161 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ 3,408  5,948  3,408  5,948 
ค่ำบริกำร 2,603  4,583  2,603  4,583 
ดอกเบ้ียจ่ำย 140  134  -  - 
 57,925  105,379  57,785  105,245 

        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 44,954  55,541  44,954  55,541 
ผลประโยชน์ระยะยำว 2,172  1,052  2,172  1,052 
 47,126  56,593  47,126  56,593 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป        
และงำนระหวำ่งท ำเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (45,697)  2,817  (45,630) ) 2,759 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,758,097  2,494,164  1,671,974  2,316,655 
ค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีซ้ือ 71,374  85,539  70,932  84,910 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 696,277  341,802  627,422  300,356 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 1,448,500  2,057,411  1,290,828  1,783,423 
ค่ำขนส่งสินคำ้ 178,089  167,434  212,914  199,480 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 130,627  230,118  124,659  217,340 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 47,126  56,594  47,126  56,594 
ค่ำเช่ำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 304,593  445,157  266,390  360,973 
ค่ำธรรมเนียมบริกำร 311,810  487,075  293,957  458,519 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร (กลบัรำยกำร)  (957)  4,825  (6,357)  4,825 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 41,894  11,262  21,184  10,117 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร) -  (626)  -  - 
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27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยมีพนกังำนของบริษทัเป็นสมำชิกโดยควำมสมคัรใจ ตำมระเบียบของกองทุน สมำชิกจ่ำยเงิน
สมทบเขำ้กองทุนในอตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 2 ของค่ำจำ้ง
แต่ละเดือน เงินกองทุนดงักล่ำวจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบของกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินส่วนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจ ำนวน 8.14 ลำ้นบำท และ 
20.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 7.82 ลำ้นบำท และ 19.72 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

28. กำรจัดกำรส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรจัดกำรส่วนของทุน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถ 
ในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง และกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้ตัรำส่วนทำงกำรเงินใด ๆ โดยเฉพำะเพื่อดูแลรักษำระดบัทุน หำกแต่จดักำร
ใหมี้ระดบัทุนอยำ่งเพียงพอส ำหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษทัเท่ำนั้น เช่น กำรออกหุน้ใหม่หรือ
ปรับปรุงจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ขณะนั้น ๆ 

29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
29.1 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรบริหำรดำ้นกำรเงิน โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
ด้ำนคู่ค้ำและด้ำนตลำด เช่น ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนหรือกำรปรับตัวของอัตรำ
ดอกเบ้ียเป็นหลกั ทั้งน้ี บริษทัมีกำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน แนวทำงกำรบริหำร กำร
ติดตำม และก ำหนดมำตรฐำนต่ำง  ๆ เช่น สัดส่วนหน้ีสินทรัพยต่์อทุน ทรัพยสิ์นระยะสั้นหรือ
เงินส ำรองอยำ่งชดัเจน เพื่อน ำมำใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ส ำหรับควำมเส่ียงของ
อตัรำแลกเปล่ียนนั้น เน่ืองจำกกำรลงทุนในกำรเปิดสำขำต่ำงประเทศเป็นกำรลงทุนระยะยำว 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยจะอยู่ในสกุลเดียวกนัเป็นหลกั ดงันั้นบริษทัไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งท ำ
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำล่วงหนำ้ในขณะน้ี   
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดพ้ิจำรณำควำมเส่ียงของบริษทัว่ำมีควำมเส่ียงดำ้นใดบำ้ง 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งควำมเปล่ียนแปลงในสภำพเศรษฐกิจท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษทั 
ในแต่ละไตรมำส คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดป้ระเมินควำมเส่ียงในโครงกำรส ำคญั 
ท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำร เสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำน และ
เสนอคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำกลั่นกรองเพื่อให้มีกำรจัดกำรควำมเส่ียงและติดตำม 
อยำ่งใกลชิ้ดและมัน่ใจไดว้ำ่ควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอดรับได ้รวมทั้งบริษทัสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ท่ีก ำหนดไว ้ 

29.2  ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ 
ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรซ้ือขำย ท ำให้บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ไม่สำมำรถเรียกเก็บหน้ีได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวั
ของสินเช่ือไม่มำก เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยท่ีจะท ำธุรกรรมส่วนใหญ่กบับริษทั
คู่คำ้ท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อลดโอกำสกำรสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
สัญญำได ้

ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยถื์อ
เป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัจะ
ทบทวนมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของลูกหน้ีกำรคำ้แต่ละรำยกำร ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรตั้งค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีเพียงพอส ำหรับจ ำนวนท่ีเรียกคืนไม่ได ้

29.3   ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียใน
ตลำดในอนำคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำก
กลุ่มบริษทัตอ้งช ำระอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นแบบคงท่ีและตอ้งช ำระ
อตัรำดอกเบ้ียหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเป็นแบบลอยตวั กลุ่มบริษทัไดมี้กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
ดงักล่ำวเพื่อใหแ้น่ใจวำ่มีควำมเหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  

29.4  ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเกิดจำกกำรท่ีอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั
และงวดต่อ ๆ ไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคำดวำ่ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียน
ไม่มีสำระส ำคญัต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตรำต่ำงประเทศของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ เน่ืองจำกธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ
ท ำในสกลุเงินบำท   
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อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนอำจมีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ช้
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำว  

29.5  ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั เพื่อท ำให้ผลกระทบจำก
ควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง ตำรำงต่อไปน้ีแสดงรำยละเอียดอำยสุัญญำท่ีเหลืออยูข่อง
กลุ่มบริษทั ส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ รวมถึงระยะเวลำช ำระคืนท่ีตกลง
กนัไว ้ตำรำงไดจ้ดัท ำข้ึนตำมกระแสเงินสดท่ีไม่ไดคิ้ดลดของหน้ีสินทำงกำรเงินตำมช่วงเวลำ 
ท่ีเร็วท่ีสุดท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระ 

 หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี  1 - 2 ปี  2 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป  รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 57,032  -  -  -  57,032 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  646,955  -  -  -  646,955 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 472,068  888,065  496,921  -  1,857,054 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 31,357  55,714  34,822  -  121,893 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  619  2,181  -  -  2,800 

 
 หน่วย : พนับำท  
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี  1 - 2 ปี  2 - 5 ปี  5 ปีขึน้ไป  รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562          
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  833,244  -  -  -  833,244 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,814  2,248  631  -  4,693 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 33,857  77,786  44,107  -  155,750 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  2,001  1,031  -  3,032 
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29.6 มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
กำรเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม ดงันั้นมูลค่ำยติุธรรม
ท่ีประมำณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ีจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงิน
ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลำดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำร
ประมำณที่แตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบที่มีสำระส ำคญัในมูลค่ำยุติธรรมที่ประมำณข้ึน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินทำงกำรเงินดงักล่ำว 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน 

 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ล ำดับช้ัน
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมิน
มูลค่ำ และข้อมูลท่ีใช้ใน
กำรวดัมูลค่ำยตุิธรรม 

 

มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2563 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2562 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2563 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2562 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 
 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
455,133 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 24,264 

 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
303,400 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 24,142 

 

 -กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
455,133 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 24,264 

 

 -กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
303,400 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 24,142 

 

ล ำดบั 2 
 
 

วดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใช้
วิธีคิดมูลค่ำตำมบญัชี
สินทรัพยสุ์ทธิ (“NAV”) 
ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในตลำด
ตรำสำรทุนแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงค ำนวณโดย
ผูจ้ดักำรกองทุนของผู ้
ออกตรำสำรนั้น   

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้
กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณ เน่ืองจำกครบ
ก ำหนดช ำระในระยะเวลำอนัสั้น 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนใหญ่ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณ 
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รำยกำรท่ีเปิดเผยตำมตำรำงต่อไปน้ี พิจำรณำว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำ
ยติุธรรม 

หน่วย : พนับำท 
 รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม  ล ำดับช้ันมูลค่ำยตุิธรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563      
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร      
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,912  71,022  ระดบั 3 
 69,912  71,022   

      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562      
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร      
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,951  62,340  ระดบั 3 
 59,951  62,340   

มูลค่ำยติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีดอกเบ้ียคงท่ีค ำนวณโดยใชว้ิธี
กระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำกรำคำตลำดท่ีเก่ียวขอ้งคิดลดดว้ยอตัรำ
ตน้ทุนของเงินทุนของกลุ่มบริษทัเอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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30. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนท่ีรำยงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีภำยในประเทศ ธุรกิจขำยส่งอำหำรและเบเกอร่ีส ำเร็จรูป ธุรกิจร้ำนอำหำรใน
ต่ำงประเทศและอ่ืน ๆ 

รำยกำรตดับญัชีระหวำ่งส่วนงำน รำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก และกำรกระทบยอดระหวำ่งผลรวมของก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอกกบัก ำไร
ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดแ้ละก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกจิร้ำนอำหำร
และเบเกอร่ี

ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 4,438,283  574,787  198,032  118,703  5,329,805  (131,153)  5,198,652 

ก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 567,183  74,325  23,689  563  665,760  (28,826)  636,934 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รำยไดอ่ื้นๆ             85,910 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง             (342,361) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร             (47,126) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ             2,485 
รำยไดท้ำงกำรเงิน             1,037 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (72,956) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้             (45,939) 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             217,984 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (36,236) 
ก ำไรส ำหรับปี             181,748 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี             2,768 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี             184,516 
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 หน่วย : พนับำท 

 ธุรกจิร้ำนอำหำร
และเบเกอร่ี

ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 6,060,239  809,631  455,046  141,166  7,466,082  (153,713)  7,312,369 

ก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 901,899  102,239  5,378  497  1,010,013  (66,664)  943,349 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รำยไดอ่ื้น ๆ             69,969 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง             (610,516) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร             (56,594) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ             (4,566) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน             2,567 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (8,080) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้             4,551 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             340,680 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (36,413) 
ก ำไรส ำหรับปี             304,267 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี             5,584 
ก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส ำหรับปี             309,851 
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หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน              
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 56,404  126,845  187,428  -  370,677  (181,398)  189,279 
สินคำ้คงเหลือ 59,281  16,568  6,132  1,600  83,581  -  83,581 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 428,372  445  63,953  2,134  494,904  (4,122)  490,782 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,470,126  -  201,938  -  1,672,064  -  1,672,064 
สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั              
- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน             52,439 
- สินคำ้คงเหลือ             141,028 
- ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์             918,875 
- สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้             142,419 
- อ่ืน ๆ             1,698,706 
สินทรัพยร์วม             5,389,173 
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หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน              
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 72,496  172,674  192,835  4,560  442,565  (229,716)  212,849 
สินคำ้คงเหลือ 106,096  21,748  7,986  1,784  137,614  -  137,614 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 511,285  863  96,136  3,375  611,659  (4,933)  606,726 
สิทธิกำรเช่ำ 25,598  -  2,403  -  28,001  -  28,001 
สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั              
- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน             115,158 
- สินคำ้คงเหลือ             162,782 
- ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์             903,748 
- สิทธิกำรเช่ำ             635 
- อ่ืนๆ             1,723,889 
สินทรัพยร์วม             3,891,402 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ  ต่ำงประเทศ  งบกำรเงินรวม 

รำยได้      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,947,117  198,032  5,145,149 

      
สินทรัพย์ของส่วนงำน      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,572,048  269,050  3,841,098 

      
รำยได้      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 6,762,230  455,046  7,217,276 

      
สินทรัพย์ของส่วนงำน      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,125,252  114,037  2,239,289 

31. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัและหนงัสือค ้ำประกนั ดงัต่อไปน้ี 
31.1 ภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มีดงัน้ี 
ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรในประเทศ  

หน่วย : พนับำท 
ระยะเวลำกำรช ำระ 2563  2562 

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 1,255  550,978 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  1,193,887 
เกิน 5 ปี -  49,152 
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ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 
หน่วย : พนับำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ 2563  2562 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี -  63,009 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  173,927 
เกิน 5 ปี -  98,622 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมสัญญำเช่ำ ยกเวน้สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำส ำหรับสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีมีมูลค่ำต ่ำ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ่้ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีและ
สญัญำบริกำรและบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมเป็นจ ำนวน 616.40 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 932.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ่้ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีและ
สัญญำบริกำรและบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 560.35 
ลำ้นบำท และจ ำนวน 819.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

31.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงคำ้งเก่ียวกบัรำยจ่ำย
ฝ่ำยทุนตำมสญัญำก่อสร้ำงสำขำ ร้ำนคำ้ และระบบสำรสนเทศใหม่เป็นจ ำนวนเงิน 212.61 ลำ้นบำท 
และ 45.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

31.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำรแห่ง
หน่ึงออกใหเ้พื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนเงิน 72.40 ลำ้นบำท 
และ 79.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยจ ำนวนดงักล่ำวไดร้วมหนงัสือค ้ำประกนัจ ำนวน 0.81 ลำ้นบำท 
ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝำกธนำคำรของบริษทัเป็นหลกัประกนั  

31.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้ ำสัญญำกำรใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลำคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรโดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิเร่ิมแรก (Initial royalty) 
และค่ำสิทธิกำรด ำเนินงำน (Running royalty) เป็นรำยไตรมำสของแต่ละปี ในอตัรำท่ีระบุไว้
ในสัญญำเพื่อกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้และกรรมวิธีกำรผลิต 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัสัญญำค ้ำประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลำคม 2555 
เพื่อค ้ำประกนัจ ำนวนเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยตำมสญัญำสิทธ์ิ (License Agreement) 
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32. กำรโอนธุรกจิของบริษัทย่อยให้แก่กำรร่วมค้ำ 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ไดโ้อนธุรกิจโดยขำยหุน้สำมญัทั้งหมด 
ในบริษทั สุดำ จ ำกดั ใหแ้ก่บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ในรำคำ 4.1 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง 
(เทียบเท่ำ 179.20 ลำ้นบำท จำกกำรโอนธุรกิจดงักล่ำว บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจเป็นรำยได้
ส ำหรับปี 2560 จ ำนวนเงิน 1.84 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 79.91 ลำ้นบำท) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของบุคคลภำยนอกกลุ่มบริษทั เอส แอนด์ พี และส่วนท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 1.84 ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง 
(เทียบเท่ำ 79.91 ลำ้นบำท) แสดงในบญัชีเป็น “ส่วนเกินจำกก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่กำรร่วมคำ้”  
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ส่วนเกิน
จำกก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่กำรร่วมคำ้” ดงักล่ำวเขำ้ก ำไรสะสม เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในกำร
ร่วมคำ้ลดลงหรือกำรร่วมคำ้ขำยธุรกิจท่ีรับโอนออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ไดข้ำยอำคำรซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี
จ ำนวน 1.62 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 70.81 ลำ้นบำท) ให้แก่ บริษทั เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ในรำคำจ ำนวน 2.9 ลำ้นปอนด์
สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 126.51 ล้ำนบำท) บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่ กำรร่วมค้ำ 
เป็นรำยไดส้ ำหรับปี 2560 จ ำนวนเงิน 0.64 ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 28.08 ลำ้นบำท) ตำมสัดส่วน 
กำรถือหุ้นของบุคคลภำยนอกกลุ่ม เอส แอนด์ พี โดยส่วนท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 0.64 ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง 
(เทียบเท่ำ 28.08 ลำ้นบำท) แสดงในส่วนของหน้ีสินในบญัชี “ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่กำร
ร่วมคำ้รอรับรู้” ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่กำร
ร่วมคำ้รอรับรู้” ดงักล่ำวเป็นรำยได ้เม่ือบริษทัมีสดัส่วนเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ลดลง และเม่ือกำรร่วมคำ้
ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหรือมีกำรขำยสินทรัพยท่ี์รับโอนออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรใหแ้ก่กำรร่วมคำ้
รอกำรรับรู้ จ ำนวน 1.40 ลำ้นบำท เป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม ท ำให้
บญัชีก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่กำรร่วมคำ้รอรับรู้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 
2562 จ ำนวน 23.87 ลำ้นบำท และ จ ำนวน 25.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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33.  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดมี้กำร
จดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงวดปัจจุบนั 
กำรจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ ก ำไรเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำน
ไว ้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

   จ ำนวนเงิน (พนับำท) 

รำยกำร กำรแสดงรำยกำร 
ที่แสดงไว้เดิม 

กำรแสดงรำยกำร 
ในงวดปัจจุบัน 

  งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,475 4,475 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 
1,814 1,814 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,879 2,879 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 จ ำนวน 490,408,365 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 147.12 
ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่ำงกำลอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท จ ำนวนเงินรวม 
24.52 ล้ำนบำท ซ่ึงได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้วเม่ือวนัท่ี 9 ธันวำคม 2563 และเงินปันผลท่ีจะจ่ำย
เพิ่มเติมจ ำนวน 490,408,365 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท จ ำนวนเงินรวม 122.60 ลำ้นบำท ซ่ึงจะจ่ำยใน
วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2564 และพิจำรณำอนุมติัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั เอส 
แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั(มหำชน) คร้ังท่ี 2 (SNP-W2) จ ำนวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย เพื่อจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ในอตัรำส่วน 20 หุ้นสำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิในกรณีมีเศษใหปั้ดท้ิงทั้งจ ำนวน จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่ำ รำคำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบั 1บำท 

โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะน ำเสนอต่อผูถื้อหุ้นท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีเพื่อขออนุมติักำร
จ่ำยเงินปันผลและ พิจำรณำอนุมติัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ดงักล่ำวต่อไป 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมของบริษทัเม่ือวนัท่ี 
23 กุมภำพนัธ์ 2564 
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