บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก
บริษัทฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำถือเป็นรำยกำรบัญชีที่สำคัญ เนื่องจำกจำนวนที่บันทึกในบัญชีมีสำระสำคัญ และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกำไรขำดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีรำยกำรขำยกับลูกค้ำเป็นจำนวนมำกซึ่งมี
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีควำมหลำกหลำย เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ส่วนลดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรให้ส่วนลดพิเศษ
เพื่อกระตุ้นยอดขำย ด้วยเหตุนี้ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ
ข้ำพเจ้ำตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ สุ่มตัวอย่ำงรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบกับเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและสอบทำนใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำ
บัญชี และทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯนำมำใช้ในกำรคำนวณและบันทึกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยค้ำงจ่ำยที่เกิดจำก
รำยกำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนลดต่ำง ๆ ที่บันทึก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในสัญญำหรือข้อตกลงที่ให้กับลูกค้ำ ประกอบกับได้วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปีของบริษัทฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำร
ดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำร
ดำเนินกำรต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย

ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลง
เอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
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ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดทำ
สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำร
เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้เสีย ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
กลุ่มกิจกำร ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

4

จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินที่ในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ดำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภำพันธ์ 2565
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919,411,698
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(220,435)
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7,700,000
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(2,290,783)

425,423,458
(667,945)
(220,435)
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(60,407,587)
808,788

30,096,553
(140,974)
(41,080)
8,086,497
(8,609,476)
(1,725,750)
(7,350,000)
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808,788

2,267,969,545

2,325,198,691

2,267,969,545

2,325,198,691

(117,723,537)
(21,344,600)
2,391,060
625,087

180,761,020
5,939,523
408,413
467,788

(117,723,537)
(21,344,600)
2,391,060
625,087

180,761,020
5,939,523
408,413
467,788

65,276,630
(17,392,957)
159,110
(15,715,507)
2,164,244,831
(204,706,420)
1,959,538,411

(55,393,397)
(29,052,172)
760
(11,561,264)
2,416,769,362
(227,176,178)
2,189,593,184

65,276,630
(17,392,957)
159,110
(15,715,507)
2,164,244,831
(204,706,420)
1,959,538,411

(55,393,397)
(29,052,172)
760
(11,561,264)
2,416,769,362
(227,176,178)
2,189,593,184
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(6,363,361,436)
(2,879,105,876)
6,467,000,316
1,801,213,196
(221,467,599)
1,115,566
(4,432,452)
(2,150,300)
56,846,995
8,652,852
1,725,750
7,350,000
(1,126,612,988)

36,348,041
(5,227,524,253)
(2,501,101,711)
4,114,032,474
2,368,651,254
(113,346,674)
3,515,980
571,350
(2,457,323)
68,773,232
2,883,665
2,047,500
4,800,000
(1,242,806,466)

(6,363,361,436)
(2,879,105,876)
6,467,000,316
1,801,213,196
(221,467,599)
1,115,566
(4,432,452)
(2,150,300)
56,846,995
8,652,852
1,725,750
7,350,000
(1,126,612,988)

36,348,041
(5,227,524,254)
(2,501,101,711)
4,114,032,474
2,368,651,254
(113,346,674)
3,515,980
571,350
(2,457,323)
68,773,232
2,883,665
2,047,500
4,800,000
(1,242,806,466)

(9,837,682)
(671,610)
(801,000,000)
(811,509,292)
21,416,131
368,353,215
389,769,346

(21,744,751)
(808,788)
(922,500,000)
(945,053,539)
1,733,179
366,620,036
368,353,215

(9,837,682)
(671,610)
(801,000,000)
(811,509,292)
21,416,131
368,353,215
389,769,346

(21,744,751)
(808,788)
(922,500,000)
(945,053,539)
1,733,179
366,620,036
368,353,215

12,912,392
3,629,392

15,632,146
260,666

12,912,392
3,629,392

15,632,146
260,666

)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
บริษั ท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน) (“บริษั ทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษั ทมหำชนและมีภูมิลำเนำใน
ประเทศไทย บริษัท ฯมีบริษั ท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหำชนที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผู้ถือหุ้น ใหญ่ บริษั ทฯดำเนิ นธุรกิ จหลัก ในกำรผลิตและจำหน่ำยขนมปังและ
เบเกอรี่ อื่ น ๆ โดยมี ที่ อ ยู่ ต ำมที่ จ ดทะเบี ย นตั้ งอยู่ เลขที่ 121/84-85 ชั้ น 29 อำคำรชุ ด อำร์ เอส ทำวเวอร์
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร
1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 ที่ปั จจุบัน ยังมีผลกระทบต่อธุรกิ จและ
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจนำมำซึ่งควำมไม่ แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ของกำรดำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของบริษัท ฯ ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมิน
ผลกระทบทำงกำรเงิน เกี่ ยวกั บ มู ล ค่ ำของสิ นทรัพ ย์ ประมำณกำรหนี้ สิน และหนี้ สิ นที่ อำจเกิ ดขึ้น อย่ ำง
ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรได้ ใ ช้ ป ระมำณกำรและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ ำง ๆ เมื่ อ สถำนกำรณ์ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้ อ ก ำหนดในประกำศกรมพั ฒ นำธุ ร กิ จกำรค้ ำออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิน ฉบั บ ภำษำไทยเป็ น งบกำรเงิน ฉบั บ ที่ บ ริษั ท ฯใช้ เป็ น ทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน ฉบั บ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริษัท ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ น กำรอธิบ ำยให้ ชั ดเจนเกี่ ย วกั บ วิธีป ฏิ บั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี แ ละกำรให้ แนวปฏิ บั ติ ท ำงกำรบั ญ ชีกั บ ผู้ ใ ช้
มำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญ ต่องบ
กำรเงินของบริษัทฯ
นอกจำกนี้ บริ ษั ท ฯได้ มี ก ำรถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ผ่ อ นปรนเกี่ ย วกั บ กำรยิ น ยอมลดค่ ำเช่ ำที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สถำนกำรณ์ COVID-19 ตำมกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ซึ่ง
ทำให้กิจกำรไม่จำเป็นต้องประเมินว่ำกำรยินยอมลดค่ำเช่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อ
ผ่อนปรนดังกล่ำวให้ใช้กับกรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่เกิดจำกผลโดยตรงของสถำนกำรณ์ COVID-19 และ
ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขทุกข้ออันได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำทำให้สิ่งตอบแทน
สำหรับสัญญำเช่ำหลังปรับปรุงมีจำนวนเกือบเท่ำเดิมหรือน้อยกว่ำสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญำเช่ำก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงนั้น กำรลดลงใด ๆ ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญ ญำเช่ำกระทบเพี ยงกำรจ่ำยชำระซึ่งเดิมครบ
กำหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 เท่ำนั้น และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
ข้อกำหนดอื่นของสัญญำเช่ำ
บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตำมข้อผ่อนปรนดังกล่ำวกับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ ทั้งนี้ กำรนำข้อผ่อนปรนมำถือปฏิบัติ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคั บ
ใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ น กำรอธิ บ ำยให้ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ วิธี ป ฏิ บั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี แ ละ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ข้อผ่อนปรนในทำงปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วครำวกับผู้ใช้
มำตรฐำน
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนนี้จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ของบริษัทฯ
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4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ขายสินค้า
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนอำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำร
ส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับสำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบ
หลังจำกหักประมำณกำรสินค้ำรับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ส ำหรั บ กำรขำยที่ ให้ สิ ท ธิใ นกำรคื น สิ น ค้ ำ บริษั ท ฯบั น ทึ ก จ ำนวนที่ ค ำดว่ ำจะต้ อ งคื น ให้ แก่ ลู ก ค้ ำเป็ น
ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับคืนสินค้ำ และบันทึกสินค้ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนจำกลูกค้ำเป็นสินทรัพย์ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่ำววัดมูลค่ำโดยอ้ำงอิงกับมูลค่ำตำมบัญชีเดิมของสินค้ำคงเหลือหัก
ด้วยต้นทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในกำรรับคืนสินค้ำ รวมถึงกำรลดลงที่อำจเกิดขึ้นในมูลค่ำของสินค้ำที่ คำดว่ำ
จะได้รับคืน
รายได้ดอกเบี้ย
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตใน
ภำยหลัง ที่จะนำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (สุทธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริงและรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจำกัดในกำร
เบิกใช้
4.3 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือตีรำคำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะ
ต่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตประกอบด้วยต้นทุนในกำรผลิตทั้งหมดรวมทั้ง
ค่ำโสหุ้ยโรงงำนด้วย
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงำนถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
3

4.4 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงิ น ลงทุ น ในกำรร่วมค้ ำ ที่ แสดงอยู่ ในงบกำรเงิน ที่ แสดงเงิน ลงทุ น ตำมวิธีส่ วนได้เสี ย แสดงมูล ค่ำตำม
วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
4.5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มำ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2545 คิดค่ำเสื่อมรำคำโดยวิธีอัตรำลดลงทวีคูณตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

10 - 20
5 - 20
3-5
3-5
5
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ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดิน งำนระหว่ำงก่อสร้ำง และสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริษัทฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำก
บัญชี
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน และภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสินทรัพย์นั้น
บริ ษั ท ฯตั ด จ ำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์ จ ำกั ด โดยวิ ธี เส้ น ตรงตำมอำยุ ก ำร
ให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรัพ ย์ นั้ น ยกเว้น คอมพิ วเตอร์ซ อฟต์ แวร์ที่ ไ ด้ ม ำตั้ งแต่วัน ที่ 1 มกรำคม 2545 ถึ ง
31 ธันวำคม 2558 คิดค่ำตัดจำหน่ำยโดยวิธีอัตรำลดลงทวีคูณ และตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 คิดค่ำตัดจำหน่ำย
โดยวิธีเส้ น ตรง และจะประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิน ทรัพ ย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสิน ทรัพ ย์นั้น เกิ ดกำร
ด้อยค่ ำ บริษั ท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด จำหน่ ำยและวิธีก ำรตัด จำหน่ ำยของสิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ มี ตัวตน
ดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 - 5 ปี

ค่ำตัดจำหน่ำยรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.7 สินทรัพย์รอกำรขำย
สินทรัพย์รอกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน หรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืนแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์รอกำรขำยจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเมื่อจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
4.8 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัทฯหรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อ งกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษัทฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
4.9 สัญญำเช่ำ
ณ วันเริ่มต้นของสัญญำเช่ำ บริษัทฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ
บริษัทฯใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้ำงอิงพร้อม
ใช้งำน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซึ่งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพย์อ้ำงอิงและหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
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สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล ประมำณกำรต้นทุนในกำร
รื้อถอนและกำรขนย้ำยสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์อ้ำงอิง
และหักด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงำน

3
3

ปี
ปี

หำกควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพย์อ้ำงอิงได้โอนให้กับ บริษั ทฯเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุ นของ
สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ ำวได้ รวมถึ ง กำรใช้ สิ ท ธิ เลื อ กซื้ อ ค่ ำเสื่ อ มรำคำจะค ำนวณจำกอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่
ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำ จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ
ของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ บริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดของสัญญำเช่ ำแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริษัทฯบันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์หรือเงื่อนไขซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
บริษัทฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ
หรืออัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯหลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สิน
ตำมสัญ ญำเช่ ำจะเพิ่ ม ขึ้ นจำกดอกเบี้ ยของหนี้สิน ตำมสัญ ญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้ สินตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
อำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือก
ซื้อสินทรัพย์อ้ำงอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า
สัญ ญำเช่ ำที่ มี อำยุ สัญ ญำเช่ ำ 12 เดือนหรือน้ อยกว่ำนับ ตั้งแต่วัน ที่สั ญ ญำเช่ำเริ่มมีผล หรือสัญ ญำเช่ำซึ่ ง
สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
รำยกำรที่ เป็ น เงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำเป็ น เงิน บำทโดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เกิ ด รำยกำร
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ของบริษัทฯหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิด
ลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงิน สดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำย บริษัทฯใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผู้ซื้อ
กั บ ผู้ข ำยมี ค วำมรอบรู้และเต็ ม ใจในกำรแลกเปลี่ย นและสำมำรถต่อรองรำคำกั นได้อย่ ำงเป็ น อิส ระใน
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น
และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้
กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุด โดยมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่
ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯจะบันทึก
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขำดทุนทันที
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4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษั ทฯมี ภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ ต้องจ่ำยให้ แก่ พนั กงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและเมื่ อ
เสียชีวิต ซึ่งบริษั ทฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน
นอกจำกนั้นบริษัทฯจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำร
ปฏิบัติงำนครบกำหนดระยะเวลำ
บริษัทฯคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)
โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลก ำไรหรือขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ประกั นภัย (Actuarial gains and losses)
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก ำไรหรือขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ประกั นภัย (Actuarial gains and losses)
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
ต้น ทุ น บริก ำรในอดี ต จะถูก รับ รู้ทั้ ง จำนวนในส่ ว นของก ำไรหรื อขำดทุ น ทั น ที ที่ มี ก ำรแก้ ไ ขโครงกำร
หรือลดขนำดโครงกำร หรือเมื่ อกิ จกำรรับ รู้ต้นทุน กำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ ยวข้อง แล้วแต่เหตุก ำรณ์ ใด
จะเกิดขึ้นก่อน
4.13 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่ อปลดเปลื้องภำระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษั ทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.15 เครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษัทฯรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยสำคัญ หรือลูกหนี้กำรค้ำที่
ณ วันเริ่มต้นสัญญำ บริษัทฯคำดว่ำจะได้รับชำระเงินคืนจำกลูกค้ำภำยในหนึ่งปี บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์
ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่องกำรรับรู้รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริษัทฯจัด ประเภทสิน ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ณ วันที่รับรู้รำยกำรเริ่ม แรก เป็น สิน ทรัพ ย์ท ำงกำรเงินที่ วัด
มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้ว ยรำคำทุน ตั ดจำหน่ ำย สิน ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที ่ วัด มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุ น โดยพิ จำรณำจำกแผนธุรกิจของกิ จกำรในกำรจัดกำรสินทรัพ ย์ทำงกำรเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ่าหน่าย
บริษัทฯวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อ บริษัทฯถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดที่เป็นกำรรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ ำ ทั้ ง นี้ ผลก ำไรและขำดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น จำกกำรตั ดรำยกำร กำรเปลี่ ย นแปลง หรือกำรด้ อยค่ำ ของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)
บริษั ทฯวัดมูลค่ำสินทรัพ ย์ท ำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อ บริษัทฯถือ
ครองสินทรัพ ย์ท ำงกำรเงินนั้น เพื่ อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่ อขำยสินทรัพ ย์ทำงกำรเงิน และ
เงื่อนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นกำรรับชำระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
ทั้งนี้ รำยได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหรือ กำรโอน
กลั บ รำยกำรผลขำดทุ น นั้ น จะรับ รู้ในส่ วนของก ำไรหรือขำดทุ น และค ำนวณด้ วยวิธีก ำรเช่น เดี ย วกั บ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมอื่น ๆ
จะรับรู้ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้ำไปยังส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
นั้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก่าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู้รำยกำรวันแรก บริษัทฯสำมำรถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุน ซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้ำ
เป็ นตรำสำรทุ นที่ ก ำหนดให้วัดมู ล ค่ำด้วยมูล ค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่ส ำมำรถ
เปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ ทั้งนี้ กำรจัดประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร
ผลกำไรและขำดทุนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนี้จะไม่ สำมำรถโอนไป
รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนได้ในภำยหลัง
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดังกล่ำวถือเป็นรำยได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกำร
ได้รับ คืนของต้นทุนกำรลงทุ นในสินทรัพ ย์ทำงกำรเงิน อย่ำงชัดเจน บริษั ทฯจะรับรู้รำยกำรนั้น ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจำกนี้ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำไร
หรือขำดทุน
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ทั้งนี้ สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ค้ำ เงิน ลงทุ นในตรำสำรทุ นซึ่ง บริษั ทฯไม่ได้เลือกจัดประเภทให้ วัดมูล ค่ำด้วยมูล ค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรำยได้อื่นในส่วนของกำไรหรือ
ขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน
ยกเว้นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงินเป็นหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลัง
ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่ เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร
หนี้สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน โดย
กำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจำหน่ำยคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนที่
ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้น ด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษัทฯรับรู้หรือตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินในวันที่เข้ำทำรำยกำร ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯมีข้อผูกมัดที่จะ
ซื้อหรือขำยสินทรัพย์นั้น สำหรับกำรซื้อหรือกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมปกติ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ นั้นได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีกำรโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพย์นั้น
บริษัท ฯตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน ก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรือมีกำรสิ้นสุดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ ใ ห้ เป็ น หนี้ สิ น ใหม่ จ ำกผู้ ใ ห้ กู้ รำยเดี ย วกั น ซึ่ งมี ข้ อ ก ำหนดที่ แ ตกต่ ำงกั น อย่ ำงมำก หรื อ มี ก ำรแก้ ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่ อย่ำงเป็นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็นกำรตัดรำยกำรหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำวในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริษัทฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
มู ล ค่ ำยุ ติ ธ รรมผ่ ำนก ำไรหรือขำดทุ น ผลขำดทุ น ด้ ำนเครดิ ตที่ ค ำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น ค ำนวณจำกผลต่ ำงของ
กระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่ บริษัทฯคำดว่ำจะได้รับ ชำระ
และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมำณของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ
ในกรณีที่ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก
บริษัทฯวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญนับตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเริ่มแรก บริษัทฯวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษั ทฯพิ จำรณำว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจะเพิ่ มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ เมื่อมีก ำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วัน และพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ
เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริษัทฯอำจพิจำรณำว่ำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน นั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยสำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดย
พิจำรณำจำกข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผู้ออกตรำสำร
บริษั ทฯใช้ วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยงทำงด้ำน
เครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำ
กำรค ำนวณผลขำดทุ นด้ ำนเครดิ ตที่ คำดว่ ำจะเกิ ดขึ้ นข้ ำงต้ น อ้ ำงอิ งจำกข้ อมู ลผลขำดทุ นด้ ำนเครดิ ต จำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภำพแวดล้อม
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัด จำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับ คืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน จะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
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4.16 ตรำสำรอนุพันธ์
บริษัทฯใช้ตรำสำรอนุพันธ์ เช่น สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำม
ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษั ท ฯรับ รู้มู ล ค่ ำเริ่ม แรกของตรำสำรอนุ พั น ธ์ด้ วยมู ล ค่ำยุ ติธ รรม ณ วัน ที่ ท ำสั ญ ญำ และวัดมู ล ค่ ำใน
ภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับใน
ส่ วนของก ำไรหรือขำดทุ น ทั้ ง นี้ บริษั ท ฯแสดงตรำสำรอนุ พั น ธ์ เป็ น สิ น ทรัพ ย์ ท ำงกำรเงิน เมื่อ มี มูล ค่ ำ
ยุติธรรมมำกกว่ำศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทำงกำรเงินเมื่อมีมูลค่ำยุติธรรมน้อยกว่ำศูนย์
บริษัทฯแสดงตรำสำรอนุพันธ์ที่มีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภำยใน 12
เดื อน เป็ น สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย นอื่ น หรือ หนี้ สิ น ไม่ห มุ น เวีย นอื่น และแสดงตรำสำรอนุ พั น ธ์อื่ น เป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน
4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพ ย์ หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพ ย์ และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูล ค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ ข้ อมู ลอื่นที่ ส ำมำรถสังเกตได้ของสิน ทรัพ ย์ หรือหนี้สิ น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะประเมินควำมจำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูล ค่ำ ยุติธ รรมสำหรับ สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้สิน ที่ถือ อยู่ ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลำรำยงำนที่มีก ำรวัดมูล ค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
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5.

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริห ำรจำเป็ น ต้ องใช้ดุ ล ยพิ นิ จและ
กำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่ง ผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพิ นิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญ
มีดังนี้
สัญญำเช่ำ
การก่าหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิ ทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯใน
ฐานะผู้เช่า
ในกำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษัท ฯมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยคำนึง ถึง
ข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทำงเศรษฐกิจสำหรับ บริษัทฯในกำรใช้
หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การก่าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า
บริษัทฯไม่สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้น ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
กำรก ำหนดอัต รำดอกเบี้ ย กำรกู้ ยื ม ส่ วนเพิ่ ม ของบริษั ท ฯในกำรคิด ลดหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ โดยอัต รำ
ดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ บริษัทฯจะต้องจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สินทรัพย์ที่ มีมูล ค่ำใกล้เคียงกับ สินทรั พ ย์สิทธิกำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่คล้ำยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ำยคลึง
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงำน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมิ นผลของคดีที่ ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่ำ ประมำณกำรหนี้สิน ที่ บ ริษั ทฯได้บันทึก ไว้ในบัญ ชี
เพียงพอ อย่ำงไรก็ตำม ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
2564
เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
ตั๋วแลกเงิน
รวม

954
188,815
200,000
389,769

(หน่วย: พันบำท)
2563
982
367,371
368,353

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจำและตั๋วแลกเงินมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ
0.05 ถึง 1.10 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี)
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7.

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบำท)
2563

2564
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
8.

379
379

354
354

469,578

431,796

392,384
861,962
862,341

311,692
13
743,501
743,855

232
8,725
8,957
871,298

180
3,041
3,221
747,076

2564
3,779
3,407
97,069
34,178
51,224
189,657

(หน่วย: พันบำท)
2563
4,179
4,041
79,993
37,242
42,857
168,312

สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำสำเร็จรูป
สินค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงำน
รวม
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9.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี บริษัท ฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
2564
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทใหญ่
เงินปันผลจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินค้ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำและกำรกู้ยืม

2563

416.5

479.6

ตำมที่ประกำศจ่ำย

469.5

507.8

188.3
7.4

216.7
4.8

รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำ
ตลำดโดยคำนึงถึงปริมำณกำรซื้อ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

2.0
1.8

2.5
2.7

รำยได้ค่ำเช่ำ

0.6

0.6

เงินปันผลรับ

1.7

2.0

เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผลรับ
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรร่วมค้ำ
ขำยสินค้ำ
รำยได้ค่ำบริกำร

รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำตลำด
ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำด
ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำด
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2563

2564
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
กิจกำรร่วมค้ำ (บริษัทฯถือหุ้นในกิจกำรดังกล่ำวและมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

611
611

534
534

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 14)
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทฯและ/หรือมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
บริษทั ทีเ่ กี่ยวโยงกัน (มีกรรมกำรที่เกี่ยวโยงกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

96,571
1,204
97,775

128,411
4,799
133,210
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำร
และผู้บริหำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2563
57.2
1.4
58.6

2564
57.7
1.3
59.0

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

10. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำนี้เป็นเงินลงทุนในกิจกำรซึ่งบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังนี้
กำรร่วมค้ำ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน
ดำเนินธุรกิจ
เฮ้ำส์ ฟู้ดส์ จำกัด
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

ทุนเรียก
ชำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
ล้ำนบำท 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
15

39

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้เสีย - มูลค่ำ
ตำมบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2564
2563
พันบำท
พันบำท
31,346
31,346

39

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2564
2563
พันบำท
พันบำท

29,819
29,819

5,850
5,850

5,850
5,850

ในเดือนพฤษภำคม 2551 บริษัทฯร่วมกับผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งและบริ ษัทใน
ประเทศแห่งหนึ่งได้จัดตั้ง บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้ำส์ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้ำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
โดยบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทดังกล่ำวจำนวน 585,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
เป็นจำนวนเงิน 5.85 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 39 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่ำว
เป็นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
10.2 ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินที่แสดง
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่แสดงเงิน
ลงทุนตำมวิธีรำคำทุนดังนี้

กำรร่วมค้ำ
บริษทั เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้ำส์
ฟู้ดส์ จำกัด
รวม

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำไรจำก
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุน
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เบ็ดเสร็จอื่นจำกเงินลงทุน
ในระหว่ำงปี
ในกำรร่วมค้ำในระหว่ำงปี
2564
2563
2564
2563
3,253
3,253

3,443
3,443

-

-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ระหว่ำงปี
2564
2563
1,726
1,726

2,048
2,048
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10.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมค้ำ
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้ำส์ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์สุทธิ

15.4
71.1
13.5
(14.9)
(4.7)
80.4
39%
31.3

21.0
61.7
21.7
(19.3)
(8.7)
76.4
39%
29.8

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในกำรร่วมค้ำ

31.3

29.8

สรุปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้ำส์ ฟู้ดส์ จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
63.1
5.6
58.0
0.6
1.8
8.3
8.3

77.4
1.4
67.1
0.9
2.0
8.8
8.8
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11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
2564
ตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินฝำกประจำ
รวมตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตรำสำรหนีท้ ี่ออกโดยบริษัทหรือภำคเอกชน
รวมตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)
บริษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
ตรำสำรทุนอื่นๆ
ตรำสำรทุนของบริษทั ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
บริษทั สหแคปปิตอล ทำวเวอร์ จำกัด
บริษทั เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์ จำกัด
บริษทั อื่น ๆ
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
รวมตรำสำรทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
กองทุนเปิด
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ (หมำยเหตุ 30)
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น

(หน่วย: พันบำท)
2563

3,219,180
3,219,180

3,305,771
3,305,771

1,371,399
742,877
2,114,276

832,612
576,718
1,409,330

16,744
16,051
305,571

8,008
19,452
200,931

275,000
200,688
12,905
30,850

110,000
223,404
23,258
18,916

857,809

603,969

94,673
29
94,702

-

6,285,967

5,319,070

4,216,191
2,069,776
6,285,967

3,826,171
1,492,899
5,319,070
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31 ธันวำคม 2564
มูลค่ำ
รำคำทุน
ยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ ี่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั ที่ไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรม

2,108

2,114

1,396

1,409

367
313
32
95
2,915

489
338
31
95
3,067

202
217
21
1,836

357
228
19
2,013

ตรำสำรทุ นที่ กำหนดให้วัดมู ล ค่ำด้วยมูล ค่ำยุติธ รรมผ่ำนก ำไรขำดทุน เบ็ ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุน ใน
ตรำสำรทุน ของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตรำสำรทุน ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษั ทจดทะเบียน ซึ่ง
บริษัทฯพิจำรณำว่ำเป็นกำรลงทุนในเชิงกลยุทธ์
ระหว่ำงปี 2564 บริษัทฯได้มีกำรขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
บำงบริษัท เนื่องจำกเงินลงทุนนี้ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรลงทุนของบริษัทฯอีกต่อไป มูลค่ำยุติธรรม ณ
วันที่ขำย มีจำนวนรวมทั้งหมด 559.6 ล้ำนบำท (2563: 320.0 ล้ำนบำท) และผลสะสมของกำไรที่เคยรับรู้ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 30.1 ล้ำนบำท (2563: ผลสะสมของขำดทุนจำนวน 5.2 ล้ำนบำท) ได้โอนเข้ำ
ไปรับรู้ในกำไรสะสมแล้ว
นอกจำกนี้ ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งยังถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนเป็นจำนวน
8.6 ล้ำนบำท (2563: 2.8 ล้ำนบำท)
เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อเงินลงทุนใน
หุ้น สำมั ญ ของบริษั ท สห แคปปิ ตอล ทำวเวอร์ จำกั ด ซึ่งเป็ นบริษั ท ที่ป ระกอบธุรกิ จให้เช่ำและพั ฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์ จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นจำนวนเงิน 200 ล้ำนบำท หรือ
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นกำรลงทุ น ร้ อ ยละ 10 ของหุ้ น ทั้ งหมด บริษั ท ดั งกล่ ำวได้ เรีย กช ำระค่ ำหุ้ น เต็ ม จ ำนวน
และบริษัทฯได้จ่ำยชำระเงินค่ำหุ้นเต็มจำนวนดังกล่ำวในเดือนพฤศจิกำยน 2564
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อ หุ้นเพิ่มทุนใน
หุ้นสำมัญของบริษัท สห แคปปิตอล ทำวเวอร์ จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
เป็ นจำนวนเงิ น 300 ล้ำนบำท เพื่ อคงสั ดส่วนกำรถือหุ้ นเท่ ำเดิม บริษั ทดังกล่ำวได้เรียกชำระเงิน ค่ำหุ้ น
ร้อยละ 25 และบริษัทฯได้ชำระเงินค่ำหุ้นเป็นจำนวน 75 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม 2564 และจัดประเภท
เงินลงทุ นในบริษั ทดังกล่ำวเป็นเงินลงทุ นในตรำสำรทุ น ที่วัดมูล ค่ำด้วยมูล ค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
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12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

อำคำรและ
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ และอุปกรณ์
อำคำร
อุปกรณ์
สำนักงำน

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (ออก)
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (ออก)
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำ - จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำ - จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2564
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ยำนพำหนะ

(หน่วย: พันบำท)
งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง
รวม

1,107,464
58,000
1,165,464
91,604
1,257,068

1,956,322
1,956,322
63,381
2,019,703

4,609,441
910
18,726
(34,744)
4,594,333
2,200
11,998
4,608,531

980,555
20,719
7,947
(16,699)
992,522
32,845
14,703
(4,593)
1,035,477

1,044,871
11,397
(11,974)
1,044,294
156
(3,111)
1,041,339

53,607
27,670
(38,070)
43,207
92,095
(90,238)
45,064

9,752,260
107,299
(63,417)
9,796,142
218,744
(7,704)
10,007,182

-

701,387
95,413
796,800
93,514
890,314

3,262,051
280,354
(34,744)
3,507,661
235,212
3,742,873

839,948
59,181
(15,174)
883,955
54,920
(4,145)
934,730

953,340
44,926
(11,974)
986,292
30,199
(3,111)
1,013,380

-

5,756,726
479,874
(61,892)
6,174,708
413,845
(7,256)
6,581,297

31 ธันวำคม 2563

1,165,464

1,159,522

1,086,672

108,567

58,002

43,207

3,621,434

31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

1,257,068

1,129,389

865,658

100,747

27,959

45,064

3,425,885

2563 (391 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

479,874

2564 (342 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

413,845

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำ
ตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 4,304.6 ล้ำนบำท (2563:
3,552.2 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีอำคำรและอุปกรณ์ซึ่งรอกำรจำหน่ำย โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจำนวน
0.3 ล้ำนบำท (2563: 0.3 ล้ำนบำท) บริษัทฯได้โอนอำคำรและอุปกรณ์ดังกล่ำวออกไปแสดงภำยใต้สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรำยละเอียดดังนี้
2564
รำคำทุน
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อเพิ่ม
ยอดคงเหลือสิ้นปี
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ำยที่รวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
2563

36,283
2,151
38,434
(26,924)
11,510

33,826
2,457
36,283
(25,129)
11,154

1,795

1,970

2564
96,996
419,866
779
110,216
10,686
638,543

(หน่วย: พันบำท)
2563
132,925
316,623
285
110,156
14,316
574,305

14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
15. สัญญำเช่ำ
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ

บริษัทฯทำสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 - 6 ปี
สัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำห้ำมไม่ให้นำสินทรัพย์อ้ำงอิงไปให้บุคคลอื่นเช่ำช่วงหรือใช้ประโยชน์ และสัญญำ
เช่ำจำนวนหลำยสัญญำระบุสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำและยกเลิกสัญญำเช่ำ

23

15.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของบั ญ ชี สิ นทรั พ ย์ สิ ทธิ กำรใช้ ส ำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั นวำคม 2564 และ 2563
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ประเมินใหม่/ยกเลิกสัญญำ
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ประเมินใหม่/ยกเลิกสัญญำ
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร
20,642
125
(1,002)
(8,198)
11,567
3,629
(156)
(7,829)
7,211

เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สำนักงำน
7,283
135
(1,093)
(2,594)
3,731
(1,955)
1,776

รวม
27,925
260
(2,095)
(10,792)
15,298
3,629
(156)
(9,784)
8,987

15.2 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยรอกำรตัดจำหน่ำย
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
9,737
16,706
(482)
(1,087)
9,255
15,619
(5,755)
(9,537)
3,500

6,082
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มี
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2564
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
15,619
27,925
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
3,629
260
ประเมินใหม่/ยกเลิกสัญญำ
(156)
(2,095)
ดอกเบี้ยที่รับรู้
672
809
ชำระค่ำเช่ำระหว่ำงปี
(10,509)
(11,280)
ยอดคงเหลือปลำยปี
9,255
15,619
กำรวิเครำะห์ก ำรครบก ำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยข้อมูล อยู่ในหมำยเหตุ 30
ภำยใต้หัวข้อควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
15.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่อิงดัชนีหรืออัตรำ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
9,784
10,792
672
809
1,504
2,061
9,514
12,681

บริษัทฯมีสัญญำเช่ำพื้นที่ในอำคำรซึ่งมีกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำที่ผันแปรตำมยอดขำย อำยุสัญญำเช่ำมีระยะเวลำ
1 ปี
15.4 อื่น ๆ
บริษั ทฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้ งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 จำนวน 21.5
ล้ำนบำท (2563: 26.0 ล้ำนบำท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น สัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์
อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ และค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำ นอกจำกนี้ บริษัทฯมีรำยกำรที่มิใช่เงินสด
เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ จำนวน 3.6 ล้ำนบำท (2563: 0.2 ล้ำนบำท)
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16. สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
(หน่วย: พันบำท)
โครงกำร
ผลประโยชน์หลัง ผลประโยชน์
ออกจำกงำนของ ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน
พนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน:
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน:
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

รวม

94,267

5,148

99,415

5,922
1,332
(11,267)

930
64
(294)

6,852
1,396
(11,561)

90,254

5,848

96,102

5,568
1,311
(15,405)

1,115
92
(311)

6,683
1,403
(15,716)

81,728

6,744

88,472

บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจำนวนประมำณ 9.3
ล้ำนบำท (2563: จำนวน 14.7 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษัทฯสรุปได้ดังนี้

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
(ขึ้นกับประเภทของพนักงำนและผลประโยชน์)
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
(ขึ้นกับประเภทของพนักงำน)

2564

(หน่วย: ปี)
2563

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

อัตรำคิดลด (ขึ้นกับประเภทของพนักงำนและผลประโยชน์)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับประเภทของพนักงำน)

2564
(ร้อยละต่อปี)
1.25 - 1.49
2-3

2563
(ร้อยละต่อปี)
1.16 - 1.45
2-3

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
(5.6)
6.3
4.1
(3.7)
(0.1)
0.1
-

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
(5.9)
6.7
3.9
(3.5)
(0.1)
0.1
-

17. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำม
กฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถ้วนแล้ว
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18. รำยได้อื่น
(หน่วย: พันบำท)

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุน
กำไรจำกกำรขำยตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรจำกตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
กำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินที่แสดง
เงินลงทุนตำม
วิธีส่วนได้เสีย
2564
2563
15,960
7,622

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
15,960
7,622

2,248

7,236

2,248

7,236

29
29,438
47,675

623
27
26,952
42,460

29
31,164
49,401

623
27
28,999
44,507

19. รำยได้ทำงกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินที่แสดง
เงินลงทุนตำม
วิธีส่วนได้เสีย
2564
2563
รำยได้ดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

26,650

37,136

26,650

37,136

19,260
45,910

23,271
60,407

19,260
45,910

23,271
60,407

20. ต้นทุนทำงกำรเงิน

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของหนี้สินจำกสัญญำเช่ำ
รวม

2564
672
672

(หน่วย: พันบำท)
2563
809
809
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21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำน้ำมันและค่ำใช้จ่ำยรถขนส่ง
ค่ำน้ำและค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำก๊ำซธรรมชำติ

2564
2,552,700
1,034
1,557,237
425,423
241,321
174,188
60,761

(หน่วย: พันบำท)
2563
2,478,299
431
1,608,190
492,803
217,033
189,024
46,636

22. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
2564
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)
2563

219,310
-

199,405
18,099

(5,396)
213,914

865
218,369

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
2564
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5,036
5,036

(หน่วย: พันบำท)
2563

(749)
(749)
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
คูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
นิติบคุ คลของปีก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 25)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้
รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ
กำไรหรือขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563
1,901,588
1,897,034

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,900,061
1,895,639

20%

20%

20%

20%

380,318

379,407

380,012

379,128

-

18,099

-

18,099

(162,673)
559
(2,169)
(2,121)
(166,404)

(180,201)
4,606
(1,893)
(1,649)
(179,137)

(162,673)
559
(2,169)
(1,815)
(166,098)

(180,201)
4,606
(1,893)
(1,370)
(178,858)

213,914

218,369

213,914

218,369

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สัญญำเช่ำ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - อำคำรและอุปกรณ์
สัญญำเช่ำ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

54
10,724
10,778

11,503
11,503

29,882
76
29,958
(19,180)

34,918
128
50
35,096
(23,593)
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23. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

กำไรสำหรับปี (พันบำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
(พันหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563
1,687,674
1,678,665
450,000
3.75

450,000
3.73

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,686,146
1,677,270
450,000
3.75

450,000
3.73

24. เงินปันผลจ่ำย
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีเงินปันผลจ่ำยดังนี้
อนุมัติโดย
สำหรับปี 2564
เงินปันผลงวดสุดท้ำยสำหรับปี ที่ประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้น
2563
วันที่ 19 เมษำยน 2564
เงินปันผลระหว่ำงกำลประกำศ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับ บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2564
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
วันที่ 23 สิงหำคม 2564
30 มิถุนำยน 2564
รวมเงินปันผลจ่ำยปี 2564
สำหรับปี 2563
เงินปันผลระหว่ำงกำลประกำศ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับ
ครั้งที่ 4/2563 วันที่
งวดหกเดือนหลังของปี 2562
8 เมษำยน 2563
เงินปันผลระหว่ำงกำลประกำศ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับ
ครั้งที่ 9/2563 วันที่
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
17 สิงหำคม 2563
30 มิถุนำยน 2563
รวมเงินปันผลจ่ำยปี 2563

เงินปันผลจ่ำย อัตรำหุ้นละ
(พันบำท)
(บำท)

วันที่จ่ำยเงินปันผล

423,000

0.94

17 พฤษภำคม 2564

378,000

0.84

22 กันยำยน 2564

801,000

1.78

490,500

1.09

7 พฤษภำคม 2563

432,000

0.96

16 กันยำยน 2563

922,500

2.05
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25. กำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน
พ.ศ. 2520 ดังนี้

1.
2.

3.

บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร
สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
2.2 ได้ รับยกเว้น ภำษีเงินได้ นิ ติบุ ค คลส ำหรับ ก ำไรสุ ท ธิที่ ได้ จ ำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
นั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจำกกิจ กำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซึ่ง
ได้ รับ ยกเว้น ภำษี เงิน ได้นิ ติบุค คลไปรวมค ำนวณเพื่ อเสียภำษีเงิน ได้ตลอด
ระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้ไปหักออกจำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 2.2)
วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม

1343(2)/2555
22 มีนำคม 2555
ผลิตผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่

2218(2)/2557
25 กันยำยน 2557
ผลิตผลิตภัณฑ์
ธัญพืช

ได้รับ
8 ปี
(ไม่เกินร้อยละ100
ของมูลค่ำเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
5 ปี

ได้รับ
8 ปี
(ไม่เกินร้อยละ100
ของมูลค่ำเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน)
5 ปี

1 มิถุนำยน 2560

1 ตุลำคม 2557

รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯเป็นรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในประเทศ ซึ่งสำมำรถจำแนกตำมกิจกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2564
2563
รำยได้จำกกำรขำย
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม
2,861
2,974
4,299
4,169
กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริม
7,160
7,143
รวมรำยได้จำกกำรขำย
26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงำนของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษั ทฯและพนักงำนจะจ่ำยสะสมเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 5 และ
ร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน ตำมลำดับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนทิสโก้
จ ำกั ด และจะจ่ ำยให้ กั บ พนั กงำนเมื่ อพนั กงำนนั้ น ออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ ำด้ วยกองทุ น ของบริ ษั ท ฯ
ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 27.2 ล้ำนบำท (2563: 27.8 ล้ำนบำท)
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27. ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งนี้ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนของ
บริษัทคือกรรมกำรผู้อำนวยกำร
บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ผลิตและจำหน่ำยขนมปัง
และเบเกอรี่อื่นๆ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย โดยมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผ่ำน
กำรค้ำส่ง และค้ำปลีก โดยบริษัทฯมีรำยได้จำกกำรค้ำส่งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 จำนวนเงิน
ประมำณ 6,613 ล้ำนบำท หรือคิ ดเป็ นร้อยละ 92.4 ของยอดขำยรวม (2563: 6,572 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.0 ของยอดขำยรวม) ซึ่งเป็นรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่หนึ่งรำยในประเทศคิดเป็นร้อยละ 47.5 ของ
ยอดขำยรวม (2563: ร้ อยละ 47.8 ของยอดขำยรวม) บริษั ทฯประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนของส่ วนงำน โดย
พิจำรณำจำกกำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรือ
ขำดทุ น จำกกำรดำเนิน งำนและสิ นทรัพ ย์รวมในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรดำเนินงำนและ
สินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
28. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
28.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2564 บริษั ท ฯ มี ภำระผูก พั น เกี่ ย วกั บ รำยจ่ำยฝ่ำยทุ นตำมสั ญ ญำซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรผลิต จำนวนเงินประมำณ 0.03 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย และ 0.02 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
รวมเป็นจำนวนเงินประมำณ 1.1 ล้ำนบำท (2563: 0.03 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย และ 0.01 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
รวมเป็นจำนวนเงินประมำณ 0.8 ล้ำนบำท)
28.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำบริกำร
บริษัทฯ และกิจกำรร่วมค้ำได้เข้ำทำสัญญำเช่ำระยะสั้นและบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อำยุสัญญำมีระยะเวลำ
ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯและกิจกำรร่วมค้ำมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำและค่ำบริกำร
ต่ำง ๆ ดังนี้
บริษัทฯ
จ่ำยชำระภำยใน
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
รวม

4.6
0.6
5.2

(หน่วย: ล้ำนบำท)
กิจกำรร่วมค้ำ
5.0
0.7
5.7
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28.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้บริกำรระยะยำว
กิจกำรร่วมค้ำได้เข้ำทำสัญญำค่ำสิทธิและสัญญำกำรรับควำมช่วยเหลือ ทำงเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่งในต่ำงประเทศเพื่ อกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ และรับข้อมูลด้ำนกำรดำเนินกิ จกำรและกำรจัดกำร
ภัตตำคำร โดยภำยใต้เงื่อนไขในสัญญำ กิจกำรร่วมค้ำต้องจ่ำยค่ำสิทธิรำยปีตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ ซึ่งใน
ระหว่ำงปี 2564 กิจกำรร่วมค้ำมีค่ำสิทธิจ่ำยภำยใต้สัญญำดังกล่ำวเป็นจำนวนเงินประมำณ 1.4 ล้ำนบำท (2563:
1.8 ล้ำนบำท)
28.4 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำซื้อสินค้ำระยะยำว
บริษัทฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อก๊ำซธรรมชำติเพื่อกำรผลิตเป็นระยะเวลำ 1 - 5 ปี ภำยใต้สัญญำดังกล่ำว
บริษัทฯมีข้อผูกพันที่จะต้องสั่งซื้อก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ำตำมปริมำณที่ระบุในสัญญำดังนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.

ระยะเวลำสัญญำ
(ปี)
1
1
5

วันที่สิ้นสุดสัญญำ
30 พฤศจิกำยน 2565
30 พฤศจิกำยน 2565
31 ธันวำคม 2566

ปริมำณกำรสั่งซื้อก๊ำซเฉลี่ย
(ล้ำนบีทียู)
45,565 ต่อปี
25,895 ต่อปี
307 ต่อวัน

28.5 กำรค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2564 บริษั ท ฯมี หนั งสือค้ำประกั น ที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษั ทฯเหลืออยู่ เป็ น
จำนวน 30.2 ล้ำนบำท (2563: 65.3 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกัน เพื่ อค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำจำนวน 26.0 ล้ำนบำท
(2563: 26.0 ล้ำนบำท) เพื่ อกำรปฏิบั ติตำมสัญญำซื้อก๊ ำซธรรมชำติจำนวน 3.0 ล้ำนบำท (2563: 3.0 ล้ำนบำท)
และเพื่อค้ำประกันกำรขำยสินค้ำจำนวน 1.2 ล้ำนบำท (2563: ไม่มี)
นอกจำกนี้ เมื่อปี 2563 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันกำรผ่อนชำระภำษีอำกรจำนวน 36.3 ล้ำนบำท
ที่ วำงไว้กั บ กรมสรรพำกรและบริษั ท ฯได้ ผ่ อนช ำระภำษี อำกรครบจำนวนในปี 2564 จึงท ำกำรขอคื น
หนังสือค้ำประกันดังกล่ำว
28.6 คดีฟ้องร้อง
ในเดือนมีนำคม 2563 บริษัทฯ ถูกกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรฟ้องร้องเรียกให้ส่งเงินเข้ำ
กองทุ น ส่ งเสริม และพั ฒ นำคุ ณ ภำพชีวิตคนพิ ก ำร พร้อมกั บดอกเบี้ ย เป็ น จำนวนเงิน รวม 7.7 ล้ำนบำท
ต่อมำเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2564 บริษัทฯได้จ่ำยเงินจำนวนดังกล่ำวพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันที่นำเงินไป
ชำระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.4 ล้ำนบำท
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29.

ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ตรำสำรทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
กองทุนเปิด
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

338,366
-

2,114,276
30,850

488,593
-

338,366
2,114,276
488,593
30,850

-

94,673

-

94,673

-
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-
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ตรำสำรทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์

228,391
-

1,409,330
18,916

356,662
-

228,391
1,409,330
356,662
18,916
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30. เครื่องมือทำงกำรเงิน
30.1 ตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง
(หน่วย: พันบำท)
2563

2564
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือ
ป้องกันควำมเสี่ยง
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
รวมสินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์

29
29

-

บริษัทฯใช้สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงในกำรทำธุรกรรมบำงส่วน โดย
เข้ำทำสัญญำดังกล่ำวในช่วงเวลำที่สอดคล้องกับควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของ
รำยกำรอ้ำงอิงซึ่งมีอำยุสัญญำโดยทั่วไปตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 2 เดือน
30.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ
และเงิ นลงทุ น ในตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน บริษั ท ฯมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน ที่เกี่ ย วข้องกั บเครื่องมื อ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้กำรค้ำ เงินฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิน และ
เครื่องมื อทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงิน สูงสุดที่บ ริษั ท ฯอำจต้องสูญ เสีย จำกกำรให้สิน เชื่อคือมูล ค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริษัทฯบริหำรควำมเสี่ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุม กำรให้สินเชื่ออย่ำงเหมำะสม จึงไม่
คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินที่มีสำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริษัทฯมีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของลูกหนี้
กำรค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ โดยระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำโดยปกติมีระยะเวลำ 7 วัน ถึง 60 วัน
บริษัทฯพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้งสำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับ กลุ่มลูกค้ำที่มี
รูปแบบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้ำตำมประเภทของลูกค้ำและอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของลูกค้ำ กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของ
ควำมน่ำจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและข้อมูลที่มีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุน
ได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รำยงำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจ
ในอนำคต โดยทั่วไป ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯจะค้ำงชำระไม่เกินหนึ่งปี
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เครื่องมือทำงกำรเงินและเงินฝำกธนำคำร
บริษั ท ฯบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกั บยอดคงเหลือกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิน โดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญำที่ได้รับกำรอนุมัติ แล้วเท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญำแต่ละรำย
โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจำทุก เดือนและอำจมีกำรปรับปรุง ใน
ระหว่ำงปีขึ้นอยู่กับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ กำรกำหนดวงเงินดังกล่ำวเป็นกำร
ช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นจำกผิดนัดชำระของ
คู่สัญญำ
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนี้ไม่สูงมำกนักเนื่องจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรและบริษัทฯที่มี
อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ด้ ำ นเครดิ ต ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ซึ่ ง ประเมิ น โดยสถำบั น จั ด อั น ดั บ ควำมน่ ำเชื่ อ ถื อ
ด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศ
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 2 ประเภท ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ ย บริษั ท ฯได้ เข้ ำท ำตรำสำรอนุ พั น ธ์ เพื่ อ บริห ำรควำมเสี่ ย งดั งกล่ ำว โดยสั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิน ตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรนำเข้ำสินค้ำหรืออุปกรณ์
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อสินค้ำและอุปกรณ์เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยบริษั ท ฯบริห ำรควำมเสี่ ยงส่ วนใหญ่ โดยกำรเข้ำทำสั ญ ญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ ซึ่งสัญญำโดยส่วนใหญ่มีอำยุไม่เกินหนึ่งปี
บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สกุลเงิน

เยน
หยวน
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
เหรียญออสเตรเลีย
ยูโร

หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
(พัน)
(พัน)
3,859
15,012
732
642
750
29
14
33

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
0.2944
0.2945
5.3185
33.5929
30.2068
24.6798
38.2813
37.2578
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กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีของบริษัทฯจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น
อย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่
ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีนี้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินที่
เป็นตัวเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพันธ์ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน
ควำมเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอื่น

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำ

2564
ผลกระทบต่อกำไร
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ก่อนภำษี
(ร้อยละ)
(พันบำท)
+13.5
(2,911)
-13.5
2,911

2563
ผลกระทบต่อกำไร
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ก่อนภำษี
(ร้อยละ)
(พันบำท)
+11.0
(2,492)
- 11.0
2,492

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกธนำคำร สินทรัพย์และหนี้สินทำง
กำรเงินส่วนใหญ่ ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำม
ประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำม
วันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ
ภำยใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
ล้ำนบำท

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

200
4,188
4,388

1,118
1,118

171
28
209

19
871
952
1,842

390
4,216
871
2,070
7,547

0.05 - 1.10
0.1 - 5.11
0.66 - 5.35

6
6

3
3

-

639
639

639
9
648

5.20 - 6.01
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ
ภำยใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
ล้ำนบำท

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

3,750
3,750

889
889

342
76
418

26
747
604
1,377

368
3,826
747
1,493
6,434

0.05 - 0.50
0.10 - 4.90
0.56 - 5.11

10
10

6
6

-

574
574

574
16
590

4.00 - 6.01

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริษัทฯบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันทำงกำรค้ำของบริษัทฯ โดยกำร
รักษำระดับเงินสดเพื่ อให้เพี ยงพอต่อสภำพคล่องที่ต้องกำร บริษั ทฯได้ประเมินแล้วว่ำ บริษั ทฯมีเงินทุ น
หมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้สินทำงกำรเงินได้ และได้ข้อสรุปว่ำควำมเสี่ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับต่ำ
รำยละเอีย ดกำรครบก ำหนดช ำระของหนี้สิ น ทำงกำรเงิน ที่ไ ม่ใช่ตรำสำรอนุ พั น ธ์ ของบริษั ท ฯ ณ วัน ที่
31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 ซึ่ง พิ จำรณำจำกกระแสเงิน สดตำมสั ญ ญำที่ ยังไม่คิดลดเป็ นมู ล ค่ำปั จจุบั น
สำมำรถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อนื่
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์

638,543
6,099
644,642

3,638
3,638

638,543
9,737
648,280

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อนื่
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์

574,305
10,171
584,476

6,535
6,535

574,305
16,706
591,011
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30.3 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัท ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัทฯมีวิธีกำรและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ดังนี้
ก) สิ น ทรัพ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ จะครบก ำหนดในระยะเวลำอั น สั้ น ได้ แก่ เงิน สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น เจ้ำหนี้และเจ้ำหนี้อื่นแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือคำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนที่
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรือตลำดอื่น
ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรืออ้ำงอิงจำกแบบจำลองรำคำที่ได้รับ
กำรยอมรับโดยทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีรำคำตลำด
ง) ตรำสำรอนุพันธ์ แสดงมูลค่ำยุติ ธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของ
เงินตรำต่ำงประเทศ เส้ นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย และเส้นรำคำล่วงหน้ำของสินค้ำโภค
ภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯได้คำนึงถึงผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
30.4 กำรกระทบยอดรำยกำรสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงินที่วัด มูลค่ ำยุติธรรมเป็น ประจ ำและมีลำดั บ ชั้นของมูลค่ ำ
ยุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
295,118
ซื้อระหว่ำงปี
70,000
(8,456)
ขำดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
356,662
ซื้อระหว่ำงปี
165,000
(33,069)
ขำดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
488,593
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมสรุปได้ดังนี้
เครื่องมือทำงกำรเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน

มูลค่ำยุติธรรม

เทคนิคกำรวัดมูลค่ำ
คิดลดมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแส เงินสดสุทธิ

ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้
ที่มีนัยสำคัญ
อัตรำต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก

อัตรำที่ใช้
7.88% - 8.36%

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ผลกระทบที่มีตอ่ กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.05%
0.05%
0.10%
0.10%
(1.1)
1.1
(2.2)
2.2

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรเงิน ของบริ ษั ท ฯคื อ กำรจั ด ให้ มี ซึ่ ง โครงสร้ ำงทุ น ที่ เหมำะสมเพื่ อ
สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของบริษั ท ฯและเสริม สร้ ำงมู ล ค่ ำกำรถื อ หุ้ น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น โดย ณ วั น ที่
31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.11:1 (2563: 0.11:1)
32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565
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