
















บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 472,611,336         138,272,339         320,426,587        101,316,422        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7 265,180,232         305,583,093         79,040,966          130,439,563        

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 8 524,091,002         707,291,598         -                       145,064,727        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 18,320,000           320,000                87,330,000          256,304,000        

สินคา้คงเหลือ 9 61,079,605           222,170,664         11,135,478          37,713,827          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,961,308             15,573,223           114,027               1,508,257            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,349,243,483      1,389,210,917      498,047,058        672,346,796        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 6, 16 29,819,939           48,846,959           15,800,000          11,899,000          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        111,458,970        91,459,170          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 1,446,592             5,205,714             4,000,000            4,000,000            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                        -                        86,670,000          30,490,000          

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,286,852             11,044,685           -                       -                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 3, 13 721,355,574         692,023,810         57,572,203          59,201,371          

ค่าความนิยม 14 19,383,641           19,383,641           -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,950,213           14,488,436           1,632,859            1,927,336            

ลูกหนีค่าทีดิน 5, 15 76,240,690           -                        -                       -                       

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 8 54,192,041           11,616,698           -                       798,783               

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่ายรอขอคืน 151,192,729         118,557,201         8,976,900            2,125,357            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 7,683,526             5,608,105             1,988,731            2,168,214            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,421,244             3,656,157             2,985,680            2,969,215            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,088,973,041      930,431,406         291,085,343        207,038,446        

รวมสินทรัพย์ 2,438,216,524      2,319,642,323      789,132,401        879,385,242        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 6, 16 7,793                    16,706,125           -                       -                       

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 16 509,103,580         222,247,286         -                       -                       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน  277,024,282         397,373,601         24,786,978          90,425,414          

หนีสินทีเกิดจากสัญญา 8 141,438,716         243,746,702         -                       24,647,153          

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 5, 16 -                        2,500,000             -                       -                       

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน 16 20,000,000           -                        -                       -                       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 38,640,000           38,640,000           -                       -                       

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   (2562 : ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

   ทางการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 3, 16 24,480,468           9,575,603             976,658               1,230,938            

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 4,144,602             577,715                -                       -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 34,800,928           26,919,649           5,408,831            2,853,593            

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,049,640,369      958,286,681         31,172,467          119,157,098        

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 84,300,000           105,060,000         -                       -                       

หนีสินตามสัญญาเช่า 

   (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 3, 16 36,217,401           22,575,796           4,944,756            1,888,014            

รายไดร้อการรับรู้ 15 14,236,079           -                        -                       -                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 14,546,787           16,410,211           4,776,029            8,833,721            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 9,632,728             20,410,470           670,188               12,074,354          

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 158,932,995         164,456,477         10,390,973          22,796,089          

รวมหนีสิน 1,208,573,364      1,122,743,158      41,563,440          141,953,187        

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 1,200,000,000 หุ้น

       มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 600,000,000         600,000,000         600,000,000        600,000,000        

    ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามญัจาํนวน 800,000,000 หุ้น

       มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 400,000,000         400,000,000         400,000,000        400,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 305,527,766         305,527,766         305,527,766        305,527,766        

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั 20,636,290           20,636,290           -                       -                       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย  17 11,552,000           9,942,000             11,552,000          9,942,000            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 73,301,010           64,578,296           30,489,195          21,962,289          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 81,852,708           81,852,708           -                       -                       

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 892,869,774         882,537,060         747,568,961        737,432,055        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 336,773,386         314,362,105         -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,229,643,160      1,196,899,165      747,568,961        737,432,055        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,438,216,524      2,319,642,323      789,132,401        879,385,242        

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 632,836,672         744,449,890         509,916,823     742,388,886       

รายไดจ้ากการก่อสร้างและการใหบ้ริการ 2,445,501,282      2,332,436,950      103,403,762     379,210,496       

18 3,078,337,954      3,076,886,840      613,320,585     1,121,599,382    

ตน้ทุนขาย 9 (589,241,817)        (717,008,797)        (495,822,922)   (719,251,597)      

ตน้ทุนการก่อสร้างและการใหบ้ริการ (2,215,201,970)     (2,061,780,789)     (92,383,128)     (332,578,891)      

กาํไรขันต้น 273,894,167         298,097,254         25,114,535       69,768,894         

รายไดอื้น 10,307,970           17,844,925           55,660,053       38,979,718         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (4,111,173)            (5,356,979)            (2,058,556)       (2,808,439)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (159,679,829)        (190,209,380)        (46,201,020)     (72,698,475)        

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 120,411,135         120,375,820         32,515,012       33,241,698         

ตน้ทุนทางการเงิน (22,801,343)          (14,556,181)          (278,686)          (130,618)            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (2,345,564)            (1,317,125)            -                   -                     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 95,264,228           104,502,514         32,236,326       33,111,080         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (21,597,859)          (30,751,502)          (179,483)          (8,683,554)          

กาํไรสําหรับปี 73,666,369           73,751,012           32,056,843       24,427,526         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ -                       (5,366,067)            -                   (3,554,086)          

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 -                       1,073,214             -                   710,817              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -                       (4,292,853)            -                   (2,843,269)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 73,666,369           69,458,159           32,056,843       21,584,257         

การแบ่งปันกาํไร

      ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,255,634           27,158,513           32,056,843       24,427,526         

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 41,410,735           46,592,499           -                   -                     

73,666,369           73,751,012           32,056,843       24,427,526         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

      ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,255,634           23,278,811           32,056,843       21,584,257         

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 41,410,735           46,179,348           -                   -                     

73,666,369           69,458,159           32,056,843       21,584,257         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 23 0.04                      0.03                      0.04                 0.03                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การเปลียนแปลงสัดส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ของผูถื้อหุน้ใหญ่ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 400,000,000       305,527,766       20,636,290                8,692,000             72,549,501           1,070,428                          808,475,985         80,721,117        889,197,102         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                     -                     -                             -                        (30,000,016)          -                                    (30,000,016)         (19,350,002)       (49,350,018)         

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                     -                             -                        (30,000,016)          -                                    (30,000,016)         (19,350,002)       (49,350,018)         

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง 11 -                     -                     -                             -                        -                        80,782,280                        80,782,280           206,811,642      287,593,922         

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                     -                     -                             -                        -                        80,782,280                        80,782,280           206,811,642      287,593,922         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                     -                     -                             -                        27,158,513           -                                    27,158,513           46,592,499        73,751,012           

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                     -                             -                        (3,879,702)            -                                    (3,879,702)           (413,151)            (4,292,853)           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                     -                             -                        23,278,811           -                                    23,278,811           46,179,348        69,458,159           

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                     -                     -                             1,250,000             (1,250,000)            -                                    -                       -                     -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 400,000,000       305,527,766       20,636,290                9,942,000             64,578,296           81,852,708                        882,537,060         314,362,105      1,196,899,165      

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การเปลียนแปลงสัดส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ของผูถื้อหุน้ใหญ่ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 400,000,000       305,527,766       20,636,290                9,942,000             64,578,296           81,852,708                        882,537,060         314,362,105      1,196,899,165      

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                     -                     -                             -                        (21,922,920)          -                                    (21,922,920)         (18,999,454)       (40,922,374)         

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                     -                             -                        (21,922,920)          -                                    (21,922,920)         (18,999,454)       (40,922,374)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                     -                     -                             -                        32,255,634           -                                    32,255,634           41,410,735        73,666,369           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                     -                             -                        32,255,634           -                                    32,255,634           41,410,735        73,666,369           

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                     -                     -                             1,610,000             (1,610,000)            -                                    -                       -                     -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 400,000,000       305,527,766       20,636,290                11,552,000           73,301,010           81,852,708                        892,869,774         336,773,386      1,229,643,160      

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 400,000,000           305,527,766           8,692,000               31,628,025             745,847,791           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                         -                         -                    (29,999,993)            (29,999,993)            

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                         (29,999,993)            (29,999,993)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                         -                         -                    24,427,526             24,427,526             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                         (2,843,269)              (2,843,269)              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                         -                         21,584,257             21,584,257             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                         -                         1,250,000               (1,250,000)              -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 400,000,000           305,527,766           9,942,000               21,962,289             737,432,055           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 400,000,000           305,527,766           9,942,000               21,962,289             737,432,055           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                         -                         -                    (21,919,937)            (21,919,937)            

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                         (21,919,937)            (21,919,937)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                         -                         -                         32,056,843             32,056,843             

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                         -                         32,056,843             32,056,843             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                         -                         1,610,000               (1,610,000)              -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 400,000,000           305,527,766           11,552,000             30,489,195             747,568,961           

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 73,666,369          73,751,012         32,056,843         24,427,526         

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 22 21,597,859          30,751,502         179,483              8,683,554           

ตน้ทุนทางการเงิน 22,801,343          14,556,181         278,686              130,618              

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 87,472,358          65,345,405         6,876,783           6,316,403           

ผลขาดทุนการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 13 -                       22,477,776         -                     22,477,776         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,666,777            3,345,129          126,308              1,805,469           

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี 7 3,384,868            2,362,950          326,706              1,342,015           

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 395,870               (1,425,926)         -                     -                     

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,046,927            (1,319,332)         (156,297)             (32,716)               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,938,465            3,118,317          -                     -                     

กาํไรจากการตีราคาใหม่ของหลกัทรัพย์ -                       (503,377)            -                     (503,377)             

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพย์ -                       (406,059)            -                     (406,059)             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

     ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 2,345,564            1,317,125          -                     -                     

ตดัจาํหน่ายภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,541,244            12,650               -                     12,650                

เงินปันผลรับ -                       -                     (37,897,018)        (19,999,977)        

ดอกเบียรับ (417,736)              (1,322,396)         (7,475,749)          (5,481,039)          

218,439,908        212,060,957       (5,684,255)          38,772,843         

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 37,017,993          (66,917,209)       68,581,758         56,102,477         

สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา 183,200,596        (411,800,669)     145,064,727       (132,744,193)      

สินคา้คงเหลือ 101,664,983        118,225,641       26,578,349         (10,324,410)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,611,915            (4,590,542)         1,394,230           2,484,822           

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน (42,575,343)         23,592,610         798,783              (798,783)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,729,723)           (1,285,446)         (16,465)               648                     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (115,610,992)       53,727,303         (65,551,964)        (14,176,289)        

หนีสินทีเกิดจากสัญญา (102,307,986)       (143,130,208)     (24,647,153)        (23,847,847)        

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,881,280            2,172,914          2,555,238           1,427,875           

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

จ่ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (4,530,201)           (139,725)            (4,184,000)          -                     

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (10,777,742)         8,161,524          (11,404,166)        8,064,373           

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 276,284,688        (209,922,850)     133,485,082       (75,038,484)        

จ่ายดอกเบีย (22,085,538)         (14,977,622)       (140,296)             (1,590)                 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (54,318,531)         (70,300,003)       (6,851,543)          (9,089,910)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 199,880,619        (295,200,475)     126,493,243       (84,129,984)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนัลดลง (เพิมขึน) 19,027,020          (11,498,209)       (3,901,000)          660,000              

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนระยะสัน -                       (124,000,000)     -                     (30,000,000)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสัน -                       184,808,143       -                     90,406,059         

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                       -                     409,634,000       136,276,000       

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 (18,000,000)         (320,000)            (296,840,000)      (179,220,000)      

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัร่วมสุทธิจากเงินสดทีไดม้า (1,560,847)           (6,522,839)         -                     (4,000,000)          

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 11 -                       -                     (19,999,800)        (99,700)               

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (66,116,541)         (208,108,748)     (227,363)             (2,077,485)          

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,199,864)           -                     (78,000)               -                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,260,500            3,423,308          -                     -                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,622,456            3,867,916          171,417              32,716                

เงินปันผลรับ -                       -                     16,249,982         30,749,990         

ดอกเบียรับ 417,736               1,322,396          11,612,919         2,367,990           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (61,549,540)         (157,028,033)     116,622,155       45,095,570         

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,076,113,301     666,054,730       -                     -                     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน (789,257,007)       (502,987,167)     -                     -                     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (20,760,000)         (38,640,000)       -                     -                     

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลอืน 20,000,000          5,000,000          -                     -                     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลอืน -                       (5,000,000)         -                     -                     

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 5 24,684,940          3,500,000          -                     -                     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 5 (27,184,940)         (1,000,000)         -                     -                     

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (29,967,670)         (4,058,345)         (2,085,296)          (1,528,062)          

เงินสดรับจากการเพิมทุน -                       287,593,922       -                     -                     

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (21,922,920)         (30,000,016)       (21,919,937)        (29,999,993)        

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (18,999,454)         (19,350,002)       -                     -                     

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 212,706,250        361,113,122       (24,005,233)        (31,528,055)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 351,037,329        (91,115,386)       219,110,165       (70,562,469)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 121,566,214        212,681,600       101,316,422       171,878,891       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 472,603,543        121,566,214       320,426,587       101,316,422       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 472,611,336        138,272,339       320,426,587       101,316,422       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (7,793)                  (16,706,125)       -                     -                     

472,603,543        121,566,214       320,426,587       101,316,422       

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,179,608            7,229,331          4,000                  12,472                

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 428,000               165,750             -                     78,000                

จาํหน่ายทีดินและอาคารเพือขายโดยยงัไม่ไดรั้บชาํระ 76,240,690          -                     -                     -                     

การไดม้าซึงสิทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 57,847,482          30,528,555         5,031,404           3,112,500           

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ  สารบญั 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14  ค่าความนิยม 
15  ลูกหน้ีค่าท่ีดิน 
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17  ส ารอง 
18  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
19  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
20  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
21  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22  ภาษีเงินได ้
23  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
24  เงินปันผล 
25  เคร่ืองมือทางการเงิน 
26  การบริหารจดัการทุน 
27  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
28  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
29  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
30  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 140/1  
ซอยนาวีเจริญทรัพย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ครอบครัวตรีวีรานุวฒัน ์ถือหุน้ร้อยละ 35 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัดงัต่อไปน้ี 
 
จ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไดแ้ก่ ธุรกิจจ าหน่ายแก๊สเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง  
จ าหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส ได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้ งระบบแก๊สในรถยนต์และ

อุตสาหกรรม 
บริการขนส่ง  ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการขนส่งวตัถุอนัตรายและวสัดุก่อสร้างทางบก 
บริการรับเหมาก่อสร้าง ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
บริการทดสอบและตรวจสอบดา้น
ความปลอดภยัทางวิศวกรรม 

ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น 
มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่
ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน 
อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
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4 (ฎ) และ 13 สญัญาเช่า 
 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญาเช่า

หรือไม่ 
 กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 
 กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็น

เจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
4 (ถ) และ 18 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้

 การขายสินคา้และใหบ้ริการในหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยก
จากกนัไดห้รือไม่  

 การให้บริการควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง 

11 การจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน แมว้า่
กลุ่มบริษทัถือหุน้นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 
4 (ถ) การรับรู้รายได้ - การประมาณการต้นทุนทั้ งส้ินของสัญญาและการประเมินขั้น

ความส าเร็จของงานส าหรับการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 
4 (ฐ) และ 13 การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญั

ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
4 (ฐ) และ 14 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกับการใช้ข้อสมมติท่ีส าคัญในการ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
7 และ 25 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญาเก่ียวกับข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการก าหนดอัตราสูญเสียถัวเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั (Weighted-average loss rate)  

25 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้ 
28 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน เก่ียวกบัขอ้สมมติส าคญัของ

ความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย  
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) 
ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา  
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ 
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั ถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุวา่เป็นสญัญาเช่า
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดย
รับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
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เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบ
แทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่ม
บริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 

12 เดือน และ  
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 14.33 ลา้นบาท และ 5.03 ลา้นบาท 
ส่งผลใหห้น้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึน 14.33 ลา้นบาทและ 5.03 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามล าดบั ทั้งน้ี ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดย
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมท่ีอตัราร้อยละ 6 ต่อปีและการยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น 
และเม่ือรวมกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เป็นจ านวน 46.48 ลา้นบาท และ 8.15 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม  
และส่วนงานบริการตรวจสอบความปลอดภยั  
 

4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
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การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)  
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า 
และหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่ 
เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้ งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม            
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ท่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบัญชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน  
มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลา 
ในการวดัมูลค่า เพ่ือสะท้อนผลของข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่  
ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการดงักล่าวผูซ้ื้อ
ตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ใน
ล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่าย
รับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือ 
ส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป  
 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนบัตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบ
หรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 

 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น  
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย     
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    

 
(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
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(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

    
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกับ 
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่า 
ท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
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เ ม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม  
หรือความมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน
ต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย  
หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วน
ให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพียงบางส่วนโดยท่ี
กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลท่ีมีสาระส าคัญอยู่  กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเ ก่ียวข้อง 
เป็นก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามี 
การจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 
(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

ลูกหน้ีการคา้ และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับ 
การจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ี
ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 
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 (ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ได้แก่  
การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั 
มีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
การจดัประเภท  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึง 
เม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จาก  
ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
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ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้
ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้  

 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจ  
ท าใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามท่ีก าหนด  
(เช่น สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและก าไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 
 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า รับ รู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ี เ กิดจาก 
การตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย จะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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 (ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

 
หนีสิ้นทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสด
จากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 
 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ง.4) การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิ กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  
 

(ฉ) ลกูหน้ีการค้า ลกูหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะ
ถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 

 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง 
ตน้ทุนสินคา้ รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ  
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 
(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือ
จากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือ
ใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

35 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับ 
จากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคาร 20 ปี 
อาคารชุด 40 ปี 
 

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย 
และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้
โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก           
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ท่ีดิน และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 14 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 ปี และ 20 ปี 
ถงับรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส 5 ถึง 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 ถึง 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี และ 10 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าความนิยม 
 
การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะ
ถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชี
ของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม  
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ถึง 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฎ) สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุม 
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า  
กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑร์าคาขาย
ท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้
สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือ 
มีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึง 
วนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ 
ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดก้ลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ีย 
เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่ายงัรวมถึงจ านวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทั
มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ  
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กลุ่มบริษทัก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอก         
หลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือก 
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่  
จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 

กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สญัญาเช่าดงักล่าว
จะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็น
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนั
กบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น 
ท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทึก
เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใด 
จะต ่ากว่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชนท่ี์ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่า
ทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
ในฐานะผูใ้หเ้ช่า รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่าทั้งส้ิน
ตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั) และ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา  
 
การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั  
ผลขาดทุนด้านเครดิตค านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่าง 
กระแสเงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสญัญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี
ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยั
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้ งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ย
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัท่ีน่าลงทุน 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
ตามท่ีระบุในสัญญา มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ี
ถดถอยอย่างมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของลูกหน้ีใน 
การจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิต
ให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวาง
หลกัประกนั) 
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การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหกัออกจากมูลค่า
ตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตหรือไม่ สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่า 
หน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
การตัดจ าหน่าย 
 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได ้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

  
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

  



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

44 

(ฑ) หนี้สินที่เกดิจากสัญญา 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ 
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ี 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน  
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจาก
ประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหาย
ดงักล่าว   
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ  
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเม่ือประโยชน์ท่ี 
กลุ่มบริษทัพึงไดรั้บนอ้ยกว่าตน้ทุนท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญา การประมาณค่าใชจ่้ายรับรู้
ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือด าเนิน
สัญญาต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้น
สญัญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
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(ด) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)  
ท่ีกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ี 
ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได ้ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอ
ซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิค 
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
และสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือ 
ทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือ
เม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง  
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ท่ีแตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของ 
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

(ต) ทุนเรือนหุ้น 
 
  หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  

 
(ถ) รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั 
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้
และส่วนลดตามปริมาณ 

 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
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รายไดจ้ากการก่อสร้างและรายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงาน
หรือเม่ือไดใ้หบ้ริการ ขั้นความส าเร็จของงานประเมินโดยใชวิ้ธีการส ารวจงานท่ีไดท้ าแลว้หรืออตัราส่วนของตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ินท่ีเหมาะสมของแต่ละสญัญา โดยเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีสะทอ้น
การโอนงานไปยงัลูกคา้ ซ่ึงจะพิจารณาตามลกัษณะของงานและขอ้ก าหนดตามสญัญา ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

(ท) รายได้อื่น 
 
รายได้อ่ืนประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆโดยเงินปันผลรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในวันท่ี 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

(ธ) ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสญัญา 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  

 
(น) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี
ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุง 
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ  
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี 
อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและ 
จะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(บ) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษัท 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(ป) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตัดสินใจ 
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
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(ผ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11  

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตลาด 
รายจ่ายค่าขนส่ง ราคาตลาด 
รายจ่ายค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
รายไดเ้งินปันผล ตามจ านวนประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสญัญาเงินกูย้ืมระหวา่งกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  17,425  192,518 
รายไดอ่ื้น -  -  9,671  13,531 
รายไดเ้งินปันผล -  -  37,897  20,000 
รายจ่ายค่าเช่า -  -  1,068  1,068 
รายจ่ายค่าขนส่ง -  -  20,044  26,206 
ดอกเบ้ียรับ -  -  7,309  4,480 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน   -  -  808  666 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 101  -  -  - 
ซ้ือสินคา้ 10  -  10  - 
รายไดอ่ื้น 91  -  -  - 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 35,436   39,454   12,682  14,829 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 961   4,220   302  3,623 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 36,397   43,674   12,984  18,452 

        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ดอกเบ้ียจ่าย 256  20  -  - 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า        
บริษทัร่วม 36  -  -  - 

        

ลกูหน้ีอื่น (รวมอยู่ในลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น)        
บริษทัยอ่ย -  -  764  2,259 
บริษทัร่วม 8  -  -  - 
รวม 8  -  764  2,259 

        
ดอกเบี้ยค้างรับ (รวมอยู่ในลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น)        
บริษทัยอ่ย -  -  2,700  6,985 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น)        
บริษทัยอ่ย -  -  37,897  16,250 

        
ดอกเบ้ียค้างรับ (รวมอยู่ใน 
   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  2,127  1,979 

        
ลกูหน้ีค่าที่ดนิ        
บริษทัร่วม 76,241  -  -  - 

        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีหมนุเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,181  31,170 

 
  อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

เงินให้กู้ยมื 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563    
บริษทัร่วม -  320  18,000  -  18,320 

 
2562    
บริษทัร่วม -  -  320  -  320 
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  อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินให้กู้ยมื 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563    
บริษทัยอ่ย 3  286,474   278,840   (409,634)   155,680  
บริษทัร่วม -  320   18,000    -      18,320  
รวม   286,794  296,840  (409,634)  174,000 

    
2562    
บริษทัยอ่ย 3  243,850  178,900  (136,276)  286,474 
บริษทัร่วม -  -        320  -  320 
รวม   243,850  179,220  (136,276)  286,794 

 
  อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

เงินกู้ยมื 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.25 - 5.75  2,500  24,685  (27,185)  - 

 
2562    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.25  -  3,500  (1,000)  2,500 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บริษทัไดท้ าสญัญาบริการจดัการทัว่ไปกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัจะใหบ้ริการในการแกไ้ขปัญหา
การด าเนินงาน รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดจนใหค้ าแนะน าส าหรับการประกอบธุรกิจ สัญญาน้ีมีก าหนดเวลา 1 ปี 
และต่ออายุออกไปคร้ังละ 1 ปี จนกว่าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน 
บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ  599   429   6   19 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  142,965   33,537   1,095   2,412 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  228,935   103,335   219,266   97,914 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  100,112   971   100,060   971 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน 
งบแสดงฐานะการเงนิ 472,611  138,272  320,427  101,316 

เงินเบิกเกินบญัชีท่ีมีไวเ้พ่ือการบริหารเงินสด (8)  (16,706)  -  - 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน 
งบกระแสเงินสด 472,603  121,566  320,427  101,316 

 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละฝากประจ า 3 เดือนถึง 12 เดือน เพ่ือใชเ้ป็น
หลกัประกนัส าหรับการช าระหน้ีสินหรือภาระผูกพนัส าหรับเงินกูย้ืม วงเงินเบิกเกินบญัชี และค าขอใหธ้นาคารออก
หนงัสือค ้าประกนั 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 
   (พันบาท) 

ลกูหน้ีการค้า          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  36  -  -  - 
กิจการอ่ืนๆ    258,468   283,882   42,219   102,375 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
25 

  
 (10,678) 

  
(7,293) 

  
 (5,471) 

  
(5,144) 

สุทธิ    247,826   276,589  36,748  97,231 

          
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    5   8   -  764  2,259 
กิจการอ่ืนๆ    600   323  -  1 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้    14,034   14,801  932  3,121 
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา    2,553   13,793  -  4,593 
รายไดค้า้งรับ อ่ืนๆ -   159   77  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  5  -  -  2,700  6,985  
เงินปันผลคา้งรับ 5  -  -  37,897  16,250 
รวม   17,354  28,994  42,293   33,209  

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  265,180  305,583  79,041  130,440  

     
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

  2563  2562  2563  2562 
  )พันบาท(  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 

  
3,385 

  
2,363 

  
327 

  
1,342 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยไดน้ าลูกหน้ีการคา้จ านวน 101.93 ลา้นบาทไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน - สินเช่ือแฟคเตอร่ิง (2562: 41.47 ล้านบาท) 
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8 สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 
 
กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา และหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญากบัลูกคา้ดงัน้ี 

 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา         
มูลค่างานตามสญัญา  7,770,394  4,962,823  494,935  494,935 
         
การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงาน  4,458,463  2,844,391  494,935  391,531 
หัก  มูลค่างานบริการท่ีเรียกเก็บ  (3,934,372)  (2,137,099)  (494,935)  (246,466) 
รวมสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา   524,091  707,292  -  145,065 

         
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา  54,192  11,617  -  799 
     
หนี้สินที่เกดิจากสัญญา         
มูลค่างานตามสญัญา  923,886  1,319,309  -  - 
         
มูลค่างานท่ีเรียกเกบ็  446,984  1,239,493  -  - 
หัก  การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงาน  (414,991)  (1,235,708)  -  - 
  31,993  3,785  -  - 
         
เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง  109,446  239,962  -  24,647 
รวมหนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา  141,439  243,747  -  24,647 
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 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา 
 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้ยอดยกมาของหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นรายได้จากการก่อสร้างและ 
การใหบ้ริการจ านวน 3.79 ลา้นบาท 

 
 รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของสัญญาท่ี
ท ากบัลูกคา้เป็นจ านวน 3,824.12 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะรับรู้เป็นรายไดใ้นปี 2564 - 2566 

 
9 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม 11,071  19,347  11,135  19,397 
สินคา้ส าเร็จรูป - ถงัแก๊สติดตั้งและ 
ชุดอุปกรณ์ 

 
8,078 

  
9,422 

  
- 

  
- 

สินคา้ส าเร็จรูป - มินิบสั 9,459  2,101  -  - 
งานระหวา่งท า - การติดตั้งระบบแก๊ส 122  1,893  -  - 
งานระหวา่งท า - ทดสอบ 511  3  -  - 
งานระหวา่งท า - มินิบสั -  8,724  -  - 
วตัถุดิบ 38,228  30,969  -  18,317 
วสัดุส้ินเปลือง 2,983  3,024  -  - 
ท่ีดินและอาคารเพ่ือขาย -  155,664  -  - 
รวม 70,452  231,147  11,135  37,714 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า (9,372)  (8,976)  -  - 
สุทธิ 61,080  222,171  11,135  37,714 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมใน 
   บญัชีตน้ทุนขาย 

       

- ตน้ทุนขาย 495,447  718,435  495,823  719,252 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 

   ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

1,174 
  

- 
  

- 
  

- 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (778)  (1,426)  -  - 

สุทธิ  495,843  717,009  495,823  719,252 

 
ภายใตข้อ้ก าหนดของกระทรวงพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งส ารองแก๊สปิโตรเลียมไว้
ท่ีอตัราร้อยละ 1 ของปริมาณการคา้ในแต่ละงวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดส้ ารองแก๊ส
ปิโตรเลียมไวจ้ านวน 4.16 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงภายใตสิ้นคา้ส าเร็จรูปประเภทแก๊สปิโตรเลียมในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ (2562 : 7.15 ล้านบาท)
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย  
  

เงินปันผลรับส าหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                      
บริษทั เซอร์แมช จ ากดั บริการซ่อมและ  

   บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
   และเคร่ืองจกัร 

  
 

47.5 

  
 

47.5 

  
 

2,000 

  
 

2,000 

  
 

1,419 

   
 

1,419 

  
 

422 

  
 

558 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั ซอร์บ เอนจิเนียร่ิง จ ากดั จ าหน่ายและติดตั้ง 

   เคร่ืองมือและ     
   เคร่ืองจกัร 

  
 

47.5 

  
 

47.5 

  
 

2,000 

  
 

2,000 

  
 

1,104 

  
 

1,104 

 
 
 

 
 

1,025 

  
 

727 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั เอก็ซ์แซคท ์เรียลเอสเตท 
จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
   เพื่อขาย 

  
40.0 

  
40.0 

  
10,000 

  
10,000 

  
4,000 

  
4,000 

  
- 

  
3,921 

  
- 

  
- 

Yi Hao Motor Co., Ltd. ผลิตและประกอบ 
 มอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้า 

  
40.0 

  
- 

  
3,914 

  
- 

  
1,561 

  
- 

  
- 

   
  - 

  
- 

  
- 

รวม           8,084  6,523  1,447  5,206  -  - 
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     งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

เงินปันผลรับส าหรับปี 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                
บริษทั เอก็ซ์แซคท ์เรียลเอสเตท จ ากดั 40.0  40.0  10,000  10,000  4,000  4,000  -  - 
 

บริษทัร่วมทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทั Yi Hao Motor Co., Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไตห้วนั 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมติัการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัโดยการจดัตั้งบริษทัใหม่ช่ือ บริษทั เอก็ซ์แซคท ์เรียลเอสเตท จ ากดั จ านวน 
40,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมส่ิงตอบแทนทั้งหมดจ านวน 4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนช าระแลว้ โดยไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวเม่ือ
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมติัการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เซอร์แมช จ ากดั จ านวน 9,500 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
รวมส่ิงตอบแทนทั้งหมดจ านวน 1.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 47.5 ของทุนช าระแลว้ และบริษทั ซอร์บ เอนจิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 9,500 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท รวมส่ิงตอบแทนทั้งหมดจ านวน 1.10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 47.5 ของทุนช าระแลว้ โดยไดมี้การจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
ผลจากการรวมธุรกิจท าใหก้ลุ่มบริษทัคาดวา่จะสามารถขยายธุรกิจดา้นการตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรมมากข้ึน 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของบริษทั เซอร์แมช จ ากดั และ บริษทั ซอร์บ เอนจิเนียร่ิง จ ากดั โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปกบัมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ ณ วนัท่ีไดม้าเป็นค่าความนิยมท่ีแสดงรวมอยูใ่นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
    2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

    (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง       
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั  จ าหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้งระบบ

แก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรมและ
บริการรับเหมาก่อสร้าง 

  
 

99.99 

  
 

99.99 

  
 

50,000 

  
 

50,000 

  
 

53,377 

  
 

53,377 

  
 

22,000 

  
 

3,250 
บริษทั ราชพฤกษว์ศิวกรรม จ ากดั  บริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบ

แก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 
  

99.99 
  

99.99 
  

40,000 
  

20,000 
  

41,340 
  

21,340 
  

- 
  

- 
บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั  บริการขนส่งวัตถุอันตรายและวัสดุ

ก่อสร้างทางบก 
  

99.99 
  

99.99 
  

15,000 
  

15,000 
  

15,643 
  

15,643 
  

6,000 
  

16,750 
บริษทั ทาคูนิ แลนด ์จ ากดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  99.97  99.97  1,000  1,000  1,000  1,000  9,897  - 
บริษทั ทาคูนิ เทรดด้ิง จ ากดั  จ าหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ 

และรถยนตไ์ฟฟ้า 
  

99.70 
  

99.70 
  

100 
  

100 
  

99 
  

99 
  

- 
  

- 
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     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
    2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

    (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม                   
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  

จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 

  
36.64 

  
36.64 

  
140,000 

  
140,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เจ เค อี ซี จ ากดั  บริการรับเหมาก่อสร้าง  26.80  26.80  10,100  10,100  -  -  -  - 
รวม            111,459  91,459  37,897  20,000 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ราชพฤกษวิ์ศวกรรม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาทตามสดัส่วนเดิม 
 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มีมติอนุมติัให้จดัตั้งและจดทะเบียนบริษทั ทาคูนิ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทัดงักล่าวจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี          
3 เมษายน 2562 ดว้ยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 
 

ในระหว่างวนัท่ี 11 ถึง 15 มกราคม 2562 บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ซี เอ แซด”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มท่ีกลุ่มบริษทัถือหุน้ผ่านบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ไดเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจ านวน 80 ลา้นหุ้น โดยขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 3.90 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 312 ลา้นบาท หัก
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ใหม่จ านวน 26.01 ลา้นบาท เงินจากการออกหุน้ใหม่สุทธิเป็นเงิน 285.99 ลา้นบาท และหุน้ของซี เอ แซดเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในวนัท่ี 
22 มกราคม 2562 หลงัจาก ซี เอ แซด เสนอขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไป ท าใหส้ัดส่วนของหุน้สามญัท่ีถือโดยกลุ่มบริษทัลดลงจากร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 โดยซี เอ แซด ยงัคง
สถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทัและบริษทัยงัคงตอ้งจดัท างบการเงินรวม 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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12 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อน
การตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 

จ ากดั )มหาชน(  
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 

  
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 63.36%  63.36% 
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 901,375  832,603  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 773,649  655,000 
หน้ีสินหมุนเวียน (1,020,066)  (854,224) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (126,744)  (139,104) 
สินทรัพย์สุทธิ 528,214  494,275 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 334,676  313,173 
ตดัรายการระหวา่งกนั 2,097  1,189 
รวม 336,773  314,362 

    

รายได ้ 2,233,065  2,034,458 
ก าไร 63,926  75,003 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  (630) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 63,926  74,373 
ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 40,504  47,522 
ตดัรายการระหวา่งกนั 907  (930) 
รวม 41,411  46,592 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 40,504  47,123 
ตดัรายการระหวา่งกนั 907  (944) 
รวม 41,411  46,179 

    



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 

จ ากดั )มหาชน(  
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 

  
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (68,405)  (210,578) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (35,577)  (198,526) 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  231,768  388,509 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 127,786  (20,595)  

 
 
 
 
 
 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

ถงับรรจุแก๊ส 
และ 

อุปกรณ์แก๊ส  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 261,713  130,756  58,966  191,411  141,629  2,955  787,430 
เพ่ิมข้ึน 76,538  21,391  -  101,293  19,786  16,607  235,615 
โอน -  3,882  -  4,148  (1,015)  (7,015)  - 
โอนไปสินคา้คงเหลือ (19,538)  (1,918)  -  -  -  -  (21,456) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (1,951)  (5,168)  -  (7,119) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  และ 
 1 มกราคม 2563 318,713  154,111 

 
58,966  294,901  155,232  12,547  994,470 

การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ 
ถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก     
(ดูหมายเหตขุ้อ 3(ข)) 4,467  -  -  -  9,866  -  14,333 

              



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

ถงับรรจุแก๊ส 
และ 

อุปกรณ์แก๊ส  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 323,180  154,111  58,966  294,901  165,098  12,547  1,008,803 
เพ่ิมข้ึน 4,757  165  6  36,773  10,432  52,449  104,582 
โอน  -  30,257  -  30,791  -  (61,048)  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (290)  (609)  -  (2,415)  (6,465)  -  (9,779) 
จดัประเภทใหม่ -  -  (109)  -  109  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 327,647  183,924  58,863  360,050  169,174  3,948  1,103,606 

              
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  26,006  17,982  79,773  98,695  -  222,456 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  9,164  3,130  40,420  10,162  -  62,876 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  6,399  15,760  316  -  -  22,475 
โอนไปสินคา้คงเหลือ -  (791)  -  -  -  -  (791) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (1,115)  (3,455)  -  (4,570) 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

ถงับรรจุแก๊ส 
และ 

อุปกรณ์แก๊ส  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ  

1 มกราคม 2563 -  40,778 
 

36,872  119,394  105,402  -  302,446 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,123  9,004  3,042  53,899  16,846  -  84,914 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (290)  (31)  -  (1,546)  (3,243)  -  (5,110) 
จดัประเภทใหม่ -  -  (109)  -  109  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,833  49,751  39,805  171,747  119,114  -  382,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

         



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

ถงับรรจุแก๊ส 
และ 

อุปกรณ์แก๊ส  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 318,713  113,333  22,094  161,370  38,310  12,547  666,367 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  14,137  11,520  -  25,657 
 318,713  113,333  22,094  175,507  49,830  12,547  692,024 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 318,730   134,173   19,058    148,972   31,042    3,948   655,923  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7,084   -   -   39,331   19,018   -   65,433 
 325,814   134,173   19,058    188,303    50,060   3,948   721,356  

 
 
 
 
 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

ถงับรรจุแก๊ส 
และ 

อุปกรณ์แก๊ส  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 26,463  21,369  53,612  5,121  14,472  -  121,037 
เพ่ิมข้ึน 16  8  -  339  4,150  -  4,513 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (15)  (582)  -  (597) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  และ 
 1 มกราคม 2563 26,479  21,377 

 
53,612  5,445  18,040  -  124,953 

การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ 
ถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก     
(ดูหมายเหตขุ้อ 3(ข)) 4,467  564  -  -  -  -  5,031 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 30,946  21,941  53,612  5,445  18,040  -  129,984 
เพ่ิมข้ึน 8  -  6  170  35  -  219 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  (564)  -  (123)  (837)  -  (1,524) 
จดัประเภทใหม่ -  -  (109)  -  109  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 30,954  21,377  53,509  5,492  17,347  -  128,679 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

ถงับรรจุแก๊ส 
และ 

อุปกรณ์แก๊ส  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  5,919  15,469  3,459  12,773  -  37,620 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,088  3,065  454  1,647  -  6,254 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  6,399  15,760  316  -  -  22,475 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (15)  (582)  -  (597) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ  

1 มกราคม 2563 -  13,406 
 

34,294  4,214  13,838  -  65,752 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 273  1,372  3,073  469  1,395  -  6,582 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  (282)  -  (108)  (837)  -  (1,227) 
จดัประเภทใหม่ -  -  (109)  -  109  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 273  14,496  37,258  4,575  14,505  -  71,107 

 
    

 
         

              



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

ถงับรรจุแก๊ส 
และ 

อุปกรณ์แก๊ส  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 26,479  7,971  19,318  1,231  -  -  54,999 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  4,202  -  4,202 
 26,479  7,971  19,318  1,231  4,202  -  59,201 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  26,487    6,881   16,251   917   32    -   50,568  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  4,194    -   -      -      2,810    -   7,004  
  30,681    6,881    16,251    917    2,842    -   57,572  
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา
เต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 111.97 ลา้นบาท และ 15.68 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2562: 96.04 ล้านบาท และ 10.71 ล้านบาท ตามล าดับ)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
296.63 ลา้นบาท และ 33.48 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 327.22 ล้านบาท และ 34.20 ล้านบาท ตามล าดับ) ไปค ้าประกนั
วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสือค ้ าประกนั วงเงินสินเช่ือประเภท 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คลงัแก๊สและสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งส าหรับธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม ไดเ้กิดการดอ้ยค่า
จ านวน 22.48 ลา้นบาท (2562: 22.48 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั เน่ืองจากมีมูลค่า        
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนค านวณจากมูลค่าจากการใช้ของ         
หน่วยท่ีก่อให้เกิดเงินสดของส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมทั้งหมด การค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษี โดยอา้งอิงจากการประมาณผลการด าเนินงานของหน่วยสินทรัพย ์ซ่ึงครอบคลุมอายุ        
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยท่ี์ยาวท่ีสุดของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ซ่ึงถือเป็นการประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ของผูบ้ริหารในการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน อย่างไรก็ตาม มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนอาจจะเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าในอนาคต คลงัแก๊สและสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งส าหรับธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมมีมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 49.78 ลา้นบาท (2562: 54.07 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ และ
ยานพาหนะเป็นระยะเวลา 3 - 14 ปี โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดระยะเวลาการเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพย์ 
สิทธิการใชท่ี้มีไวเ้พ่ือใชง้านเป็นจ านวนเงิน 57.85 ลา้นบาท และ 5.03 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 2,124  -  273  - 
- อาคาร -  -  282  - 
- ยานพาหนะ 4,068  -  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 667  -  26  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 108,073  -  52  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า 
   สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 5,624  -  29  - 
ค่าเช่าจ่าย -  150,133  -  757 
 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 143.67 ลา้นบาท และ 2.17 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
14 ค่าความนิยม 

 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมค่ีาความนิยม  
 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดมาจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายโดย
การประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การวดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ริหารก าหนดขอ้สมมติจาก
การประเมินแนวโนม้ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอก
และภายใน  
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 งบการเงินรวม 
2563  2562 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 8.36  10.32 
อตัราการเติบโต 1.00  1.00 
ก าไรขั้นตน้ (อตัราถวัเฉล่ีย 10 ปีขา้งหนา้) 9.10  8.37 
 
อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหักภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุนของธุรกิจ 
และความสามารถในการก่อหน้ีสินท่ีร้อยละ 3.98 โดยมีอตัราดอกเบ้ียตลาดท่ีร้อยละ 4.97 
 
ประมาณการกระแสเงินสดเป็นการประมาณการส าหรับ 10 ปีขา้งหนา้และอตัราการเติบโตหลงัจากนั้น เน่ืองจาก
สะทอ้นสภาพการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงอตัราการเติบโตก าหนดจากการประมาณการในระยะยาวของ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของก าไรขั้นตน้ประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติท่ีวา่ผูเ้ขา้ร่วมตลาดจะสามารถท าได ้ 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีโดยประมาณจ านวน 245.69 
ลา้นบาท (2562: 203.49 ล้านบาท) ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาว่ามีเหตุผลท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้่าอาจเกิดการเปล่ียนแปลงในขอ้
สมมติท่ีมีนยัส าคญั 3 ขอ้ ซ่ึงจะส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ตารางต่อไปน้ีแสดงจ านวน
ท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีมีนยัส าคญั 3 ขอ้แยกต่างหากจากกนั ซ่ึงท าให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
เท่ากบัมูลค่าตามบญัชี  
 
 งบการเงินรวม 

2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 15.69  10.46 
อตัราการเติบโต (5.41)  (2.39) 
ก าไรขั้นตน้ 7.90  8.34 
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15 ลูกหนีค่้าที่ดนิ 
 

ในเดือนธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาขายท่ีดินและอาคารเพ่ือขายท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงในสินคา้
คงเหลือให้กบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นเงิน 165 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าท่ีดินและอาคารเพ่ือขาย
เป็นเงินสดบางส่วน เป็นเงิน 89 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือไดมี้การท าสัญญาผ่อนช าระเป็นเวลา 3 ปี โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.58 ต่อปี ท่ีดินดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัผูซ้ื้อแลว้ในเดือนธันวาคม 2563 ทั้งน้ี
บริษทัร่วมดงักล่าวไดน้ าเช็คและจดจ านองท่ีดินแปลงหน่ึงของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วมมาเป็นหลกัทรัพย์
ค ้าประกนัการผอ่นช าระ ซ่ึงส่งผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกลูกหน้ีค่าท่ีดิน เป็นจ านวนเงิน 76 ลา้นบาท 
และบนัทึกรายไดร้อการรับรู้จากการรอรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นจ านวนเงินรวม 14 ลา้นบาท
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

16 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
 

หมาย
เหต ุ

ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ี 
ไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ี 
ไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  8  -  8  -  16,706  16,706 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก 
สถาบนัการเงิน 

 
 509,104  -  509,104  222,247  -  222,247 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 -  -  -  -  2,500  2,500 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บุคคลอ่ืน  20,000  -  20,000  -  -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

 
122,940  -  122,940  143,700  -  143,700 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน) 

 

47,208  13,490  60,698  32,151  -  32,151 
รวมหนีสิ้นที่มภีาระ
ดอกเบีย้ 

 
699,260  13,490  712,750  398,098  19,206  417,304 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562 
  

ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ี 
ไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ี 
ไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
  (พันบาท) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน) 

 

1,888  4,033  5,921  3,119  -  3,119 
รวมหนีสิ้นที่มภีาระ
ดอกเบีย้ 

 
1,888  4,033  5,921  3,119  -  3,119 

 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  4,287  4,754  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 296,632  327,221  33,483  34,196 
รวม  300,919  331,975  33,483  34,196 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 528.60 ลา้นบาท 
และ 77.20 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562 : 876.13 ล้านบาท และ 76.40 ล้านบาท ตามล าดับ) วงเงินสินเช่ือดงักล่าว
ค ้ าประกนัโดยสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทั เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทั และมีกรรมการ 
ร่วมค ้าประกนั 
 

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดแ้กไ้ขสญัญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยพกัการช าระ
เงินตน้เป็นระยะเวลา 6 เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกนัยายน 2563 โดยงวดสุดทา้ยของการช าระคืนของ
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2567 แทนเดือนกนัยายน 2566 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 
   การเงิน 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ภายใน 1 ปี 11,030  1,455  9,575  1,343  112  1,231 
1 - 5 ปี 24,155  1,579  22,576  1,994  106  1,888 
รวม 35,185  3,034  32,151  3,337  218  3,119 

 
17 ส ารอง 

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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18 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 6 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ 
กลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
 ส่วนงานจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลยีม ไดแ้ก่ ธุรกิจจ าหน่ายแก๊สเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง  
 ส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้งระบบแก๊ส ไดแ้ก่ ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้งระบบแก๊ส

ในรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 
 ส่วนงานบริการขนส่ง ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการขนส่งวสัดุอนัตรายและวสัดุก่อสร้างทางบก 
 ส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 ส่วนงานบริการตรวจสอบความปลอดภัย ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 
 ส่วนงานอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงาน 
การจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่า 
การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่าง 
ส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 
 
ลกูค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ 3 รายจากส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 1,739.92 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2563 (2562: 1,513.13 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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 งบการเงนิรวม 

 
ส่วนงานจ าหน่ายแก๊ส

ปิโตรเลียม  

ส่วนงานจ าหน่าย
อุปกรณ์และบริการ
ติดตั้งระบบแก๊ส  

 
 

ส่วนงานบริการขนส่ง 

  
ส่วนงานบริการ 
รับเหมาก่อสร้าง 

 ส่วนงานบริการ
ตรวจสอบ 

ความปลอดภยั 

 

ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
   31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 

2563  2562 

 

2563  2562 

 

2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงาน 
   ด าเนินงาน  

 

 

                        

รายไดร้วม 509,917  742,389  5,138  2,947  41,473  45,691  2,339,893  2,419,323  122,612  110,374  198,691  -  3,217,724  3,320,724 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  (1,433)  (886)  (23,878)  (30,116)  (13,354)  (190,988)  (21,245)  (21,847)  (79,476)  -  (139,386)  (243,837) 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 509,917  742,389  3,705  2,061  17,595  15,575  2,326,539  2,228,335  101,367  88,527  119,215  -  3,078,338  3,076,887 

                            
จังหวะเวลาในการ 
   รับรู้รายได้  

 
 

                        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 509,917  742,389  3,705  2,061  -  -  -  -  -  -  119,215  -  632,837  744,450 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  17,595  15,575  2,326,539  2,228,335  101,367  88,527  -  -  2,445,501  2,332,437 
รวมรายได้ 509,917  742,389  3,705  2,061  17,595  15,575  2,326,539  2,228,335  101,367  88,527  119,215  -  3,078,338  3,076,887 

                            
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วน
งานก่อนหกัภาษีเงินได ้ (11,884)  (34,108)  (2,433)  (1,816)  2,097 

  
5,134 

 
86,573 

  
134,826 

 
1,128 

  
(1,858) 

 
19,783  2,324  95,264  104,502 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ส่วนงานจ าหน่ายแก๊ส

ปิโตรเลียม 
 ส่วนงานบริการ 

รับเหมาก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

   31 ธันวาคม 2563  2562 

 

2563  2562  2563  2562 
ข้อมลูตามส่วนงาน 
   ด าเนินงาน  

 

 

        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 509,917  742,389  103,404  379,210  613,321  1,121,599 
รวมรายได้ 509,917  742,389  103,404  379,210  613,321  1,121,599 
            
จงัหวะเวลาในการ 
   รับรู้รายได้  

 
 

        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 509,917  742,389  -  -  509,917  742,389 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  103,404  379,210  103,404  379,210 
รวมรายได้ 509,917  742,389  103,404  379,210  613,321  1,121,599 
            

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วน
งานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 22,966  (10,903) 

 
9,270 

  
44,014  32,236  33,111 

 
19 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั 

 
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ :  ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวน  : 399,999,874 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขาย  : หุน้สามญัเดิม 2 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ราคาเสนอขาย   : หน่วยละ 0 บาท 
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อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.12 หุน้ 
(2562: ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมสิีทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ 1.07 หุ้น) 

ราคาใชสิ้ทธิ  : 1.79 บาท ต่อหุน้ (2562: 1.88 บาท ต่อหุ้น) 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ  : วนัท าการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคมของทุกปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 28 มกราคม 2564 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 บริษทัด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากจ่ายเงินปันผลเกินท่ีก าหนดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีรายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 มีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจ านวน 211 หน่วย ซ่ึงแปลงเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 236 หุ้น โดยมีราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 1.79 บาท ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน 400,000,118 บาท 
และหุน้สามญัรวมเป็น 800,000,236 หุน้ 

 
20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินเดือน โบนสั และค่าแรง  1,100,151  755,155  22,696  26,560 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้  3,356  3,855  414  1,805 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  1,760  1,580  282  348 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง  40,282  6,905  1,858  - 
รวม  1,145,549  767,495  25,250  28,713 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ตน้ทุนขายค่าแก๊ส  465,287  676,537  465,287  676,537 
ตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง  465,774  627,918  -  - 
ตน้ทุนผูรั้บเหมาก่อสร้าง  313,595  595,529  92,383  332,579 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  87,472  65,345  6,877  6,316 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 20 1,145,549  767,495  25,250  28,713 
ค่าขนส่งแก๊ส  24,569  35,963  29,154  39,706 
ค่าบริการผา่นคลงั  1,382  3,009  1,382  3,009 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน 
   อาคารและอุปกรณ์ 

 
13 

 
- 

  
22,478 

  
- 

  
22,478 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า  
(2562: ค่าเช่าจ่าย) 

 
13 

 
113,697 

  
150,133 

  
81 

  
757 
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22 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   23,674  31,307  -  8,887 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (2,076)  (555)  179  (203) 
รวมภาษเีงินได้  21,598  30,752  179  8,684 

 

 งบการเงินรวม 

ภาษเีงินได้  

2563  2562 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             
ขาดทุนจากการประมาณตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  - 

 
- 

 
5,366  (1,073) 

 
4,293 

รวม -  -  -  5,366  (1,073)  4,293 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้  

2563  2562 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  - 

 
- 

 
3,554  (711) 

 
2,843 

รวม -  -  -  3,554  (711)  2,843 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบการเงินรวม 

 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   95,264    104,503 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  19,053  20.00  20,901 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้  

2563  2562 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (9,777)    (6,181) 
รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินได ้    2,431    895 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   741     5,329 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (83)      (11) 
ผลขาดทุนท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
249 

    
2,663 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากรายการระหวา่งกนั   13,935    7,156 
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้   (4,951)    - 

รวม 22.67  21,598  29.43  30,752 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   32,236    33,111 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  6,447  20.00  6,622 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (7,579)    (4,000) 
รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินได ้   887    895 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   203    5,178 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (15)    (11) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
236 

    
- 

รวม 0.56  179  26.23  8,684 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้ 
รอการตดับัญชีสุทธิ  

 
7,684 

  
5,608 

  
- 

  
- 

  
1,989 

  
2,168 

  
- 

  
- 

 

  งบการเงินรวม 
  

  
บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม     
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2563   

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้  1,459  677  -   2,136  
สินคา้คงเหลือ    1,795  80  -   1,875  
ประมาณการจากการรับประกนั  70  1,536  -  1,606 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

 
3,282  (373)  -  2,909 

รวม  6,606  1,920  -  8,526 

         

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   (998)  156  -  (842) 
รวม  (998)  156  -  (842) 

         
สุทธิ  5,608  2,076  -  7,684 
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  งบการเงินรวม 
  

  
บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม     
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2562         

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้  986  473  -  1,459 
สินคา้คงเหลือ    2,080  (285)  -  1,795 
ประมาณการจากการรับประกนั  40  31  -  71 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

 
1,540  669  1,073  3,282 

รวม  4,646  888  1,073  6,607 

         
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   (666)  (333)  -  (999) 
รวม  (666)  (333)  -  (999) 

         
สุทธิ  3,980  555  1,073  5,608 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

  
บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม     
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2563   

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้   1,029    65   -   1,094  
ประมาณการจากการรับประกนั   67    369   -   436  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

   
1,767   

  
(812)  -  

  
955  

รวม  2,863  (378)  -  2,485 
         

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (695)  199  -  (496) 
รวม  (695)  199  -  (496) 
         

สุทธิ  2,168  (179)  -  1,989 
         

2562   

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้  760  269  -  1,029 
ประมาณการจากการรับประกนั  36  31  -  67 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

 
695  361  711  1,767 

รวม  1,491  661  711  2,863 
         

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (237)  (458)  -  (695) 
รวม  (237)  (458)  -  (695) 
         

สุทธิ  1,254  203  711  2,168 
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงัไม่ได้รับรู้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  4,496  -  4,496 
ยอดขาดทุนยกไป  523  7,607  236  - 
รวม 523  12,103  236  4,496 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   

 
23 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั 
ของบริษทั 32,256 

 
27,159 

 
32,057 

 
24,428 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว 800,000  800,000  800,000  800,000 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.04  0.03  0.04  0.03 

 
24 เงนิปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 6 เมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563 0.0274  21.92 
      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 25 เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562 0.0375  30.00 
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25 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
  งบการเงินรวม 
  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
    ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2563           
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  122,940  -  -  123,635  123,635 

 
31 ธันวาคม 2562           
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  143,700  -  -  143,520  143,520 

 
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง 
 
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม  

 
ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสด ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจาก
กระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีอตัราตลาด 
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(ข) นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร 
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับความเส่ียงท่ี 
กลุ่มบริษทัเผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและ 
ในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 

 
(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้ 
แต่ละราย อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของ
ลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนิน
ธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 18 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพ่ือวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละราย
ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการใหบ้ริการ 
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กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่าย
ช าระสูงสุดท่ี 90 วนั 

 
ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 

  งบการเงนิรวม 

    ลูกหนีก้ารค้า 

      เกินก าหนดช าระ   

  

สินทรัพย์ที่ 
เกดิจาก
สัญญา  

ยงัไม่ครบ
ก าหนด
ช าระ  

นอ้ยกวา่ 
3 เดือน  

 
3 - 6 
เดือน  

6 - 12 
เดือน  

มากกวา่ 
12 เดือน 

 ลูกหน้ี
การคา้ท่ีตั้ง
ค่าเผื่อผล
ขาดทุน
จากการ
ดอ้ยค่าเตม็
จ านวน  

 
 

รวม 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 
2563 

  

  (ร้อยละ) 
อตัราขาดทุน 
ถวัเฉล่ีย 

  
- 

  
0.10 

  
2.20 

  
15.10 

  
90.38 

  
- 

  
100.00 

  

   

  (พันบาท) 
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

  
524,091 

  
201,816 

  
42,683 

  
5,200 

  
551 

  
-    

  
8,254 

  
258,504 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

  
- 

  
(200) 

 
 

 
(941) 

  
(785) 

  
(498) 

  
- 

  
(8,254) 

  
(10,678) 

                 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 
2562 

                

  (พันบาท) 
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

  
707,292 

  
233,034 

  
42,433 

  
2,027 

  
1,617 

  
4,771 

  
(7,293) 

  
276,589 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    ลูกหนีก้ารค้า 

      เกินก าหนดช าระ   

  

สินทรัพย์ที่ 
เกดิจาก
สัญญา  

ยงัไม่ครบ
ก าหนด
ช าระ  

นอ้ยกวา่ 
3 เดือน  

 
3 - 6 
เดือน  

6 - 12 
เดือน  

มากกวา่ 
12 เดือน 

 ลูกหน้ี
การคา้ท่ีตั้ง
ค่าเผื่อผล
ขาดทุน
จากการ
ดอ้ยค่าเตม็
จ านวน  

 
 

รวม 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

    2563 

  

  (ร้อยละ) 
อตัราขาดทุน 
ถวัเฉล่ีย 

  
- 

  
0.79 

  
2.17 

  
56.80 

  
- 

  
- 

  
100 

  

   

  (พันบาท) 
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

  
- 

  
18,571 

  
18,676 

  
125 

  
- 

  
- 

  
4,847 

  
42,219 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

  
- 

  
(147) 

  
(406) 

  
(71) 

  
- 

  
- 

  
(4,847) 

  
(5,471) 

                 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 
2562 

                

  (พันบาท) 
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

  
145,065 

  
72,280 

  
24,951 

  
737 

  
1,034 

  
3,373 

  
(5,144) 

  
97,231 

 
ในปี 2563 อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 5 ปียอ้นหลงั 
อตัราเหล่าน้ีคูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพ่ือสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหวา่งงวดท่ีเก็บขอ้มูล 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 60 วนั 
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 (ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจ ากดั
เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามี
ความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(ข.1.3) การค ้าประกนั  
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายใหก้ารค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัยอ่ยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
กลุ่มบริษทัค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัยอ่ยหลายแห่ง (ดูหมายเหตุ ขอ้ 16) 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด โดยการหาแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินในการกูย้ืมท่ีไดมี้การ
ตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสญัญา   
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 งบการเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน 
 

           

เงินเบิกเกินบญัชี   8  8  -  -  -  8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืน  

 
277,024 

  
277,024 

  
- 

  
- 

  
- 

  
277,024 

เงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน 

 
632,044 

  
555,577 

  
41,752 

  
47,081 

  
- 

  
644,410 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บุคคลอ่ืน 

 
20,000 

  
20,284 

  
- 

  
- 

  
- 

  
20,284 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 60,698  26,741   24,752  11,654  3,905  67,052 
 989,774  879,634  66,504  58,735  3,905  1,008,778 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน 
 

           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืน  

 
24,787 

  
24,787 

  
- 

  
- 

  
- 

  
24,787 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,921  1,288  1,288  1,587  3,905  8,068 
 30,708  26,075  1,288  1,587  3,905  32,855 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นนโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 งบการเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 - 3  320  -  320 
รวม   320  -  320 

        

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชี 4.65 - 5.85  16,706  -  16,706 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4.00 - 6.87  260,887  105,060  365,947 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.25  2,500  -  2,500 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.00 - 7.34  9,575  22,576  32,151 
รวม   289,668  127,636  417,304 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 - 3  256,304  30,490  286,794 
รวม   256,304  30,490  286,794 
        

หนี้สินทางการเงิน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.57 และ 5.37  1,231  1,888  3,119 
รวม   1,231  1,888  3,119 
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(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
อตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สญัญา  

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามการซ้ือดงักล่าวไม่มีสาระส าคญัในระหว่างปี ดงันั้นกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้เป็นหลกัเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในหน้ีสินทางการเงินในสกลุเงินตราต่างประเทศ  
 
(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีและผนัแปร 
ซ่ึงท าให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่กลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ผูบ้ริหารไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่        
สินทรัพยท์างการเงิน -  -  174,000  286,794 
หน้ีสินทางการเงิน 593,330  278,564  5,921  3,119 
        
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร        
หน้ีสินทางการเงิน 119,420  138,740  -  - 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 
 
กลุ่มบริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่มีการก าหนดอนุพนัธ์ (สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงตามการบญัขีการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม ดงันั้น การเปล่ียนแปลงใน
อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีรายงานไม่ส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุน  
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร  
 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ท าใหเ้กิดการเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในส่วนของผูถื้อหุน้และก าไรหรือขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์
ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 

 
 งบการเงินรวม 
 ก าไรหรือขาดทุน  ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิจากภาษี 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (1,035)  1,035  (828)  828 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  -  - 
ความอ่อนไหวของกระแสเงนิสด (สุทธิ) (1,035)  1,035  (828)  828 

 
26 การบริหารจดัการทุน   
  

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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27 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 275  415  -  - 
        
สัญญาเช่าที่ส าหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมลูค่าต ่าหรือ        

สัญญาเช่าที่ระยะส้ัน        
ภายใน 1 ปี 1,507  7,820  1,237  817 
1 - 5 ปี 255  9,536  -  1,755 
หลงัจาก 5 ปี -  4,231  -  4,231 
รวม 1,762  21,587  1,237  6,803 

        
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
ค าสัง่ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9,556  20,167  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  1,283,582  975,023  103,493  103,295 
รวม 1,293,138  995,190  103,493  103,295 

 
28 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดถู้กฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในขอ้หาผิดสัญญาจา้งท าของจากบริษทัแห่งหน่ึง (“โจทก”์) 
เป็นจ านวนเงิน 18.31 ลา้นบาท โดยไดร้ับหมายเรียกจากศาลแพ่ง เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 และบริษทัย่อย
ไดย้ื ่นค าให้การพร้อมการฟ้องแยง้เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2563 โดยไดฟ้้องร้องค่าเสียหายจากโจทก์ ในขอ้หา 
ผิดสัญญาจา้งท าให้บริษทัย่อยไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 17.1 ลา้นบาท ทั้งน้ี ผลการพิจารณาคดีของ
ศาลชั้นตน้เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 เห็นว่าโจทกแ์ละบริษทัยอ่ยต่างสมคัรใจยกเลิกสัญญาจา้งต่อกนัโดยปริยาย
นบัแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 โดยบริษทัย่อยตอ้งรับผิดช าระเงินค่าจา้งแก่โจทก์พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี  
นบัแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2562 และโจทก์ตอ้งคืนค่าจา้งล่วงหนา้แก่บริษทัย่อย คงเหลือเงินท่ีบริษทัย่อยจะตอ้ง
ช าระแก่โจทก ์เป็นเงิน 3.12 ลา้นบาท ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงบนัทึกประมาณการหน้ีสินดว้ยจ านวนเงินตามค าพิพากษา
ของศาลชั้นตน้  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลอุทธรณ์ พร้อมกนัน้ีบริษทัย่อยยื่นค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีเพ่ือไม่ให้ถูกบงัคบัคดีตามค าพิพากษาระหว่าง
ด าเนินการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ 
 

29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็น 
เงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.0375 บาท ส าหรับจ านวน
หุ้น 800,000,236 หุ้น เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลดงักล่าวจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในเดือนเมษายน 2564 

 
30 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ไดมี้การจดัประเภทบางรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2563 
 

 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่  
หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

สินทรัพย์หมนุเวียน      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 320,571  (14,988)  305,583 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 692,304  14,988  707,292 
สินคา้คงเหลือ 201,506  20,664  222,170 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43,010  (27,437)  15,573 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 20,664  (20,664)  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 106,393  (102,737)  3,656 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน -  11,617  11,617 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน -  118,557  118,557 
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 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่  
หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
หนีสิ้นหมุนเวียน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 399,226  (1,852)  397,374 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 241,895  1,852  243,747 
      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
รายไดอ่ื้น 18,781   (936)   17,845  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (191,145)   936   (190,209) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท
ใหม่  

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

สินทรัพย์หมนุเวียน      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 132,419  (1,979)  130,440 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,914  (945)  2,969 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน -  799  799 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน -  2,125  2,125 
      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
รายไดอ่ื้น 40,669  (1,689)  38,980 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (74,387)  1,689  (72,698) 

 


