
 

 

บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ            

ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแส                               

เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควร          

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ

ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้ซ่ึงถือเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าท่ีเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงิน และเป็นรายการท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประกอบกบั

บริษทัฯ มีรายการขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากราย ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ี

บริษทัฯจะรับรู้รายไดใ้นช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง

เพื่อสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ ออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการขายท่ี

เกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้

และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ รวมถึงการสอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯ ออกภายหลงัวนัส้ิน

รอบระยะเวลาบญัชี ประกอบกบัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อ

สอบทานความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่น

ใบสาํคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง  

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ

ดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือ ความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง             

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                         

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,536,268            17,639,473           

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 8, 9 117,466,751         129,391,276         

สินค้าคงเหลือ 10 42,405,982           37,685,646           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 115,129               160,174               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 161,524,130         184,876,569         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 364,439,957         409,011,162         

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 12 43,552,492           -                        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 1,516,230            3,190,159            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 9 419,280               419,280               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 409,927,959         412,620,601         

รวมสินทรัพย์ 571,452,089         597,497,170         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 14 58,067,033           2,457,723            

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 9, 15 76,173,213           91,577,116           

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12 -                        13,100,934           

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่า

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12 13,917,749           -                        

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 16 6,814,156            6,680,344            

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 953,536               3,302,324            

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 235,987               249,543               

รวมหนี�สินหมุนเวียน 156,161,674         117,367,984         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12 -                        22,445,080           

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12 14,819,701           -                        

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 16 10,988,972           17,869,329           

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 6,521,390            5,916,368            

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24 5,241,234            6,152,788            

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 37,571,297           52,383,565           

รวมหนี�สิน 193,732,971         169,751,549         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 568,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 284,000,000         284,000,000         

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 568,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 284,000,000         284,000,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 18 68,390,270           68,390,270           

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 124,978               124,978               

ส่วนตํ�าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (12,741,146)          (12,741,146)          

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 20 8,552,789            7,817,628            

   ยังไม่ได้จัดสรร 29,392,227           80,153,891           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 377,719,118         427,745,621         

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 571,452,089         597,497,170         

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า 21 419,505,782         420,588,878            

รายได้อื�น 1,297,302            1,458,146               

รวมรายได้ 420,803,084         422,047,024            

ค่าใช้จ่าย 22

ต้นทุนขาย 290,364,231         276,313,810            

ต้นทุนการให้บริการ 12,218,450           10,292,440             

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 48,180,359           47,013,212             

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47,498,974           48,824,107             

รวมค่าใช้จ่าย 398,262,014         382,443,569            

กําไรจากการดําเนินงาน 22,541,070           39,603,455             

ต้นทุนทางการเงิน 23 (3,715,807)           (8,641,330)              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,825,263           30,962,125             

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 (4,122,051)           (5,191,567)              

กําไรสําหรับปี 14,703,212           25,770,558             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 17 (337,864)              -                           

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 67,573                -                           

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (270,291)              -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (270,291)              -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 14,432,921           25,770,558             

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 25

กําไรสําหรับปี 0.026                  0.059                     

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 568,000,000         434,597,260            



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนทุน ส่วนตํ�าจาก

ทุนที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย การรวมธุรกิจภายใต้ จัดสรรแล้ว - รวม

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 210,000,000         -                            124,978               (12,741,146)          6,534,061            76,666,900           280,584,793         

กําไรสําหรับปี -                        -                            -                        -                        -                        25,770,558           25,770,558           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                        -                            -                        -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                            -                        -                        -                        25,770,558           25,770,558           

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 18 74,000,000           68,390,270              -                        -                        -                        -                        142,390,270         

เงินปันผลจ่าย 28 -                        -                            -                        -                        -                        (21,000,000)          (21,000,000)          

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

   สํารองตามกฎหมาย 20 -                        -                            -                        -                        1,283,567            (1,283,567)           -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 284,000,000         68,390,270              124,978               (12,741,146)          7,817,628            80,153,891           427,745,621         

-                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 284,000,000         68,390,270              124,978               (12,741,146)          7,817,628            80,153,891           427,745,621         

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                        -                            -                        -                        -                        (7,660,424)           (7,660,424)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 284,000,000         68,390,270              124,978               (12,741,146)          7,817,628            72,493,467           420,085,197         

กําไรสําหรับปี -                        -                            -                        -                        -                        14,703,212           14,703,212           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                        -                            -                        -                        -                        (270,291)              (270,291)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                            -                        -                        -                        14,432,921           14,432,921           

เงินปันผลจ่าย 28 -                        -                            -                        -                        -                        (56,799,000)          (56,799,000)          

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

   สํารองตามกฎหมาย 20 -                        -                            -                        -                        735,161               (735,161)              -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 284,000,000         68,390,270              124,978               (12,741,146)          8,552,789            29,392,227           377,719,118         

-                        -                            -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 18,825,263           30,962,125           

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 30,707,767           26,204,262           

   ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น/หนี�สงสัยจะสูญ 5,295,900            3,293,801            

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (โอนกลับ) 378,160               (50,743)               

   ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                         3,819                  

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 267,158               999,253               

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 3,715,808            8,641,330            

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 59,190,056           70,053,847           

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (1,031,799)           (19,840,496)          

   สินค้าคงเหลือ (5,131,644)           (2,808,552)           

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 45,045                24,265                

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น -                         705,526               

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (15,456,207)          (5,379,469)           

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (13,556)               43,848                

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 37,601,895           42,798,969           

   จ่ายดอกเบี�ย (3,671,350)           (9,282,364)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (7,314,820)           (3,244,987)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 26,615,725           30,271,618           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ (19,835,201)          (18,525,277)          

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                         15,794                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ�มขึ�น (5,748)                 (235,897)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (19,840,949)          (18,745,380)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ�มขึ�น(ลดลง) 10,609,310           (16,074,602)          

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 50,000,000           63,500,000           

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (5,000,000)           (100,500,000)        

จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า/ หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (14,941,746)          (11,627,405)          

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                         50,000,000           

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (6,746,545)           (102,501,824)        

จ่ายเงินปันผล (56,799,000)          (21,000,000)          

เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นสามัญ -                         142,390,270         

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (22,877,981)          4,186,439            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (16,103,205)          15,712,677           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 17,639,473           1,926,796            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 1,536,268            17,639,473           

0 0

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   ซื�ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -                         17,656,869           

   โอนสินค้าคงเหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,148                31,779                

   โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์

 4,321,666            -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท เอสทซีี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดจ้ดทะเบียน

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัดเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2561 

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจาก

ปูนซีเมนตทุ์กชนิด ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นสํานกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 220/26 หมู่ 6 ตาํบล

นาเกลือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีสาขารวม 4 สาขา (2562: 4 สาขา) 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดส่้งผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 

และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 

เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 

2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์

ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯใช้วิธีการ

อยา่งง่ายในการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ 
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 บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย

ปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนั ท่ี  1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดย

ปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนั ท่ี  1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือก

เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน

เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล

บงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่ง

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษทัฯได้เลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามวธีิการอยา่งง่าย 
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ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ

การหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯจึง

พิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีสําหรับทุก

เร่ืองท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯ 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่มาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 

โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการนาํ

มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน    
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 129,391 (7,661) - 121,730 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 52,776 52,776 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 409,011 - (44,643) 364,368 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
13,101 

 
- 

 
(13,101) 

 
- 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
14,942 

 
14,942 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
 

22,445 
 

- 
 

(22,445) 
 

- 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
 

- 
 

- 
 

28,737 
 

28,737 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 80,154 (7,661) - 72,493 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน  (7,661) 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั  (7,661) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯจดัประเภทและวดัมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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4.2    สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า

สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญา

เช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญา

เช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญา

เช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  10,666 

หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ   (1,784) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (749) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

 8,133 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  35,546 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  43,679 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  4.7 

   

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน  14,942 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน  28,737 

  43,679 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั

คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน  992 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  7,141 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  9,972 

ยานพาหนะ  34,671 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้  52,776 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการ

ส่งมอบสินคา้ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับสินคา้ท่ีได้ส่งมอบ

หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้ 

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา

ใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ย

ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ วสัดุส้ินเปลือง และสินคา้สําเร็จรูปซ้ือมาเพื่อขายไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้ประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมาณการ

ตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้จะตั้งข้ึนสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ 
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5.4 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า

เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ปี 

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์โรงงาน และเคร่ืองมือ 5 - 20 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 12 และ 15 ปี  (ก่อน 1 กรกฎาคม 2562: 5 ปี) 

บริษทัฯบนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับ

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.5 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่

ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษัทฯบันทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษัทฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

สินทรัพย์นั้ นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์                                                  3 และ 5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา 

5.7 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบติัต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯใชว้ธีิการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า

ระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม

ใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญา

เช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 20 ปี 

ยานพาหนะ  12 และ 15 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์้างอิงได้โอนให้กับบริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี

ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการ

ยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า 

บริษทัฯบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า

หรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

อายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือก

ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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5.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังาน

ของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ย

ค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์

บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงิน

สดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับ

สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการ

จาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง

ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.10 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชํ่าระด้วยตราสารทุน  

 บริษทัฯรับรู้การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วนัโอนหุ้น โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีท่ีโอนสิทธิพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์” 

ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ

ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.12 ภาษเีงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา

ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ

จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

อยา่งไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั บริษทัฯจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดั

มูลค่าในภายหลงัด ้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์างการเงิน

นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน

สดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และ

จดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้

วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ทั้ งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการ               

ตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุน         

ตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นด้วย ทั้งน้ี          

ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแล้ว มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี

อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อกําหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้าโดยกระแสเงินสดท่ีคาดวา่

จะไดรั้บ รวมถึงกระแสเงินสดท่ีไดม้าจากขายหลกัประกนัท่ีถือไว ้หรือส่วนปรับปรุงดา้นเครดิตอ่ืน ๆ ซ่ึง

ถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตามสัญญา 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 

บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 

12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญันับตั้งแต่การ

รับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
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บริษทัฯพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญั เม่ือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างชําระการ

จ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี บริษทัฯอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงิน

นั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล

ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ีการค้า

ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้น

เครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ 

โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไป

ในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี

ความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ           

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

5.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม

แบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

การกําหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯใน

ฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัฯมีความแน่นอน

อยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัฯในการใช้

หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การกาํหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ - บริษทัฯในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจาํเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึง

สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต

และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงใน

อนาคต 

การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

พิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นให้

เสร็จและค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย 

เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทาํการทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

เงินสด 47 43 

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย ์ 130 11,016 

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวนั 1,359 6,580 

รวม 1,536 17,639 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.125 ถึง 0.50 ต่อปี (2562: ร้อย

ละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,775 645 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  7,160 1,630 

 3 - 6 เดือน - 84 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,935 2,359 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 36,094 44,475 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  42,448 65,244 

 3 - 6 เดือน 9,703 8,692 

 6 - 12 เดือน 19,121 5,774 

 มากกวา่ 12 เดือน 22,330 12,327 

รวม 129,696 136,512 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) (25,479) (12,523) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 104,217 123,989 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 114,152 126,348 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 13 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 708 434 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,589 2,596 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,315 3,043 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 117,467 129,391 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ชยัเจริญ แอสเสท (2558) จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั รุ่งเจริญภณัฑ ์(2548) จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เอส.ที.ซี.พทัยา แลนด์ แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เอส.ที.ซี.เรียลเอสเตท จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาคอน อิน สเป็คชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชยัเจริญพทัยา (2548) จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คูเซ้ียงลง้ บา้นฉาง จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ควอลิต้ี คอนกรีต 2013 จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั สิทธิชยัคา้วสัดุ 1988 จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คลาสเซ็ท จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี พาร์ทเนอร์ จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั บี ลีฟวิง่ พรอพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั บุญเจริญ การโยธา จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เค.เอส.แอล. 55 จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เอส.ที.ซี. ซีเมนตไ์ทย คอนกรีต 2011 จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

รายการธุรกิจท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 

ธนัวาคม  

 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ขายสินคา้ 22,969 16,705 ตามราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 116 261 ตามท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ซ้ือสินคา้ 94,651 73,564 ตามราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูข้ายรายอ่ืน 

ค่าเช่าจ่าย  1,996 1,730 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินทรัพย ์ 9,800 - ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 8)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,953 2,359 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   9,953 2,359 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 140 140 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 140 140 

เจา้หน้ีการคา้  (หมายเหตุ 15)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,659 22,418 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 22,659 22,418 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,670 9,537 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 238 

รวม 11,674 9,775 

10. สินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 24,596 18,670 (544) (166) 24,052 18,504 

วตัถุดิบ 18,354 19,182 - - 18,354 19,182 

รวม 42,950 37,852 (544) (166) 42,406 37,686 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็น

จาํนวน 0.38 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย (2562: กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

เป็นจาํนวน 0.05 ลา้นบาท โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี) 
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร

อุปกรณ์

โรงงาน     

และเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้าง     

และติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2562 157,472 119,804 66,214 10,755 121,910 63,650 539,805 

ซ้ือเพ่ิม - 378 3,226 1,964 9,043 21,570 36,181 

โอนเขา้ (ออก) - 27,914 41,431 171 11,926 (81,442) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (703) (71) - - (774) 

โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - - 32 32 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 234 234 

31 ธนัวาคม 2562 157,472 148,096 110,168 12,819 142,879 4,044 575,478 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

จากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 

(หมายเหตุ 4) - - (10,450) - (49,965) - (60,415) 

ซ้ือเพ่ิม 515 914 4,851 1,259 9,676 2,620 19,835 

โอนเขา้ (ออก) - - 3,576 123 1,449 (5,148) - 

โอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 13,280 - 13,280 

โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - - 33 33 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 8 8 

31 ธนัวาคม 2563 157,987 149,010 108,145 14,201 117,319 1,557 548,219 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

1 มกราคม 2562 - 36,744 44,165 7,130 54,996 - 143,035 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,313 8,268 1,953 6,653 - 24,187 

ค่าส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (691) (64) - - (755) 

31 ธนัวาคม 2562 - 44,057 51,742 9,019 61,649 - 166,467 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

จากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 

(หมายเหตุ 4) - - (478) - (15,294) - (15,772) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,528 8,657 1,674 6,267 - 24,126 

ค่าเส่ือมสะสมสาํหรับสินทรัพยโ์อนมา

จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 8,958 - 8,958 

31 ธนัวาคม 2563 - 51,585 59,921 10,693 61,580 - 183,779 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2562 157,472 104,039 58,426 3,800 81,230 4,044 409,011 

31 ธนัวาคม 2563 157,987 97,425 48,224 3,508 55,739 1,557 364,440 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      

2562 (16.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 24,187 

2563 (16.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 24,126 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่

มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 93.25 ลา้นบาท 

(2562: 43.30 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 34.67 ลา้นบาท และมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าจากการขาย

และเช่ากลบัคืนภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 9.97 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินและ/หรือท่ีจะมีข้ึนต่อไป

ในภายหน้าบนท่ีดินดงักล่าว เคร่ืองจกัรและยานพาหนะบางส่วนของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จาํนวนประมาณ 111.74 ลา้นบาท (2562: 113.88 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองจาํนาํเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และ   

ขอ้ 16 

 ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์จาํนวน 0.01 ลา้น

บาท (2562: 0.23 ลา้นบาท) โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี (2562: ร้อยละ 4 

ต่อปี) 

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯได้พิจารณาทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของยานพาหนะแต่ละประเภทและ

พบวา่ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีการดูแลรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรพิจารณาอายกุารใหป้ระโยชน์

ให้เหมาะสมโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระประเมินอายุการให้ประโยชน์ของยานพาหนะแต่ละประเภทใหม่ ซ่ึง

จากรายงานการประเมินระบุอายุการให้ประโยชน์ คือ 12 ปี และ 15 ปี ฝ่ายบริหารจึงตดัสินใจเปล่ียนอายุ

การให้ประโยชน์ของทรัพยสิ์นจากเดิม 5 ปี เป็น 12 ปี และ 15 ปี โดยบริษทัฯไดน้าํอายุการให้ประโยชน์

ของทรัพยสิ์นท่ีประเมินใหม่ตามจาํนวนปีท่ีคงเหลือจากการประเมินมาใชใ้นการคาํนวณค่าเส่ือมราคามีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

12. สัญญาเช่า  

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

บริษทัฯทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 2 - 5 ปี  
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12.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

โรงงาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 992 7,141 9,972 34,671 52,776 

 (หมายเหตุ 4)      

โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - - (4,322) (4,322) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (432) (1,531) (523) (2,416) (4,902) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 560 5,609 9,449 27,933 43,552 

12.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า/ หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 30,394 38,168 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,657) (2,622) 

รวม 28,737 35,546 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (13,918) (13,101) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า/ หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                       

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14,819 22,445 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 30 

ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

12.3 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,902 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,715 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 167 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 9 
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12.4 อ่ืน ๆ   

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 15.11 

ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 (หน่วย: พนับาท) 

   

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2562   8,339 

ซ้ือเพิ่ม   235 

31 ธนัวาคม 2562   8,574 

ซ้ือเพิ่ม   6 

31 ธนัวาคม 2563   8,580 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

1 มกราคม 2562   3,367 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   2,017 

31 ธนัวาคม 2562   5,384 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   1,680 

31 ธนัวาคม 2563   7,064 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2562   3,190 

31 ธนัวาคม 2563   1,516 

14. เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  

 2563 2562 2563 2562 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 13,067 2,458 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2 - 4 - 45,000 - 

รวม   58,067 2,458 
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 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองจาํนาํท่ีดินพร้อม

ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและยานพาหนะบางส่วนของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้

เบิกใชเ้ป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท (2562: 57 ลา้นบาท) 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,659 22,418 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,878 49,074 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,212 7,671 

เงินวางมดัจาํรับ 4,127 6,011 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,944 4,354 

อ่ืนๆ 2,353 2,049 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 76,173 91,577 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้

อตัราดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) 

วงเงินกู้

(ลา้นบาท) การชาํระคืน 2563 2562 

1 4 และ MLR  40 ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนเดือนละ 

642,000 บาท โดยกําห นดชําระคืนภายใน 7 ปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 

17,803 24,549 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (6,814) (6,680) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    10,989 17,869 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 24,549 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (6,746) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 17,803 

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา  
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 5,916 4,917 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนบริการในอดีต  - 472 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  222 461 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 45 66 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน           

ขาดทุน(กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์   

ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  350 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (12) - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,521 5,916 

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ  

0.7 ลา้นบาท (2562: 1.1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯประมาณ 6 ปี (2562: 4 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 

อตัราคิดลด 0.7 1.7 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.0 5.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 5.0 - 40.0 5.0 - 40.0 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (180) 0.5 190 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 0.5 181 0.5 (173) 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 10 (258) 10 313 

  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (88) 0.5 93 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 0.5 118 0.5 (112) 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 10 (217) 10 265 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 0.47 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดย

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 2562 
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18. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหวา่งวนัท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 148 ลา้นหุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 1.00 บาท แก่ประชาชนทัว่ไป กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ บริษทัฯไดรั้บชาํระ

เงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอ

ขายหุน้จาํนวนเงิน 5.61 ลา้นบาทไดแ้สดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม 

เอ ไอและเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

19.  ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในปี 2560 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้โอนหุ้นของบริษัทฯให้แก่พนักงานของบริษทัฯ โดยไม่มี

ค่าตอบแทน รายการดงักล่าวอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ทาํให้บริษทัฯตอ้งบนัทึกมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย บริษทัฯได้

บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดรายการ และบนัทึกส่วนทุนจาก

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯไดโ้อนกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 0.7 ลา้นบาท 

(2562: 1.3 ลา้นบาท) 

21. รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า  

 รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ   

ขายผลิตภณัฑค์อนกรีต 280,023 302,772 

ขายคอนกรีตผสมเสร็จ 124,291 104,850 

รายไดค้่าบริการ 15,192 12,967 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - รับรู้รายได ้                                               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 419,506 420,589 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 209,832 194,950 

ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือมาเพื่อจาํหน่าย 19,580 19,821 

ค่าตอกเสาเขม็และป๊ัมคอนกรีต 12,218 10,292 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 5,926 (30) 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 54,905 52,425 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,708 26,204 

ค่าเช่าและบริการ 7,149 10,193 

ค่าสาธารณูปโภค 4,415 4,332 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4,205 4,011 

23. ต้นทุนทางการเงิน    

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 2,001 7,091 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,715 1,550 

รวม 3,716 8,641 

24. ภาษเีงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 4,966 5,143 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                                           

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (844) 49 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 4,122 5,192 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (68) - 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (68) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18,825 30,962 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 3,765 6,192 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,844 1,930 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,514) (2,895) 

อ่ืน ๆ 27 (35) 

รวม 357 (1,000) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 4,122 5,192 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 109 33 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,304 1,183 

สัญญาเช่า 24 - 

รวม 1,437 1,216 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี   

ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ 6,678 7,369 

รวม 6,678 7,369 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 5,241 6,153 
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25. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

25.1 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 

 (หน่วย: พนัหุน้) 

 2563 2562 

ยอดยกมา 568,000 420,000 

บวก: จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญั                                                       

ท่ีออกในระหวา่งปี - 14,597 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 568,000 434,597 

25.2 การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 2563 2562 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 14,703 25,771 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 568,000 434,597 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.026 0.059 

26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริหาร 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากปูนซีเมนต์ทุกชนิด และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย บริษทัฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร

จากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน

และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่สูงสุดจาํนวน 10 ราย เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 146 ลา้นบาท (2562: 162 ลา้นบาท) 
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27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและเงินท่ีบริษทัฯจ่าย

สมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะถูกจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของ

บริษทัฯ ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 1.66 ลา้นบาท (2562: 1.57 

ลา้นบาท)  

28. เงินปันผล 

เงินปันผลจ่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 56.80 0.10 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563  56.80  

    

เงินปันผลจากกาํไรสะสมสาํหรับปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ท่ีประชุมสามญัผุถื้อหุน้บริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562          21.00 0.05 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562  21.00  

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท                

ท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างโรงงานและพฒันาคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (2562: 3.46 ลา้นบาท)  

29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน  

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและอุปกรณ์ และสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 2562 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 1.4 3.9 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 6.7 

29.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงเหลือเป็น

จาํนวน 6.6 ล้านบาท (2562: 5.6 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.6                   

ลา้นบาท (2562: 0.6 ลา้นบาท) และการคํ้าประกนัการซ้ือขายสินคา้หรือจา้งทาํของเป็นจาํนวน 6.0 ลา้นบาท 

(2562: 5.0 ลา้นบาท)  

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินฝากกบัธนาคารและ

สถาบนัการเงิน โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง

อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหนีก้ารค้า  

บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั นอกจากน้ี บริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ี

การคา้อยา่งสมํ่าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนงัสือคํ้าประกนัสินเช่ือจาก

ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯเป็นการใหสิ้นเช่ือแบบไม่

กระจุกตวัสูง เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก  
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บริษทัฯพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสํารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมี

รูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของลูกคา้ รวมถึงการมีหนงัสือคํ้าประกนัสินเช่ือ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความ

สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์

ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

บริษทัฯบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 

โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัฯเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงใน

ระหวา่งปีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการ

ช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนัดชาํระของ

คู่สัญญา  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร หน้ีสินตามสัญญาเช่า              

เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนัปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม

วนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง         

ตามราคา ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 คงท่ี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 130 1,406 1,536 0.125 - 0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 117,467 117,467 - 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 

- 58,067 - 58,067 MOR, 2 - 4 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 76,173 76,173 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 28,737 - - 28,737 4.38 - 11.69 

เงินกูย้มืระยะยาว - 17,803 - 17,803 MLR 

    (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง                       

ตามราคา ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 คงท่ี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 11,016 6,623 17,639 0.37 - 0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 129,391 129,391 - 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 

- 2,458 - 2,458 MOR - 1.0            

ถึง MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 91,577 91,577 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 35,546 - - 35,546 4.38 - 11.69 

เงินกูย้มืระยะยาว - 24,549 - 24,549 MLR  
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของบริษทัฯจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา

ดอกเบ้ียของเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

สกลุเงิน เพ่ิมข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 (ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท +0.5 (142) 

 -0.5 134 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัทาํข้ึนโดยใชส้มมติฐานว่าจาํนวนเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง

ตามอตัราตลาด และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาดของเงินกู้ยืมดงักล่าวไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดไวแ้ล้ว ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระตลอด 12 เดือนเตม็ ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์

หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

บริษทัฯมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมธนาคารและ

สัญญาเช่า ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 85.5 ท่ีจะครบกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้ งหมดของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562:                

ร้อยละ 73.8) บริษทัฯไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกู้ยืมเงินเพื่อนําไปชําระ

หน้ีสินเดิมและได้ข้อสรุปว่าบริษัทฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอย่าง

เพียงพอ  

รายละเอียดการครบกาํหนดชําระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดง

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 58,067 - 58,067 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 76,173 - 76,173 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 14,948 15,446 30,394 

เงินกูย้มืระยะยาว 6,814 10,989 17,803 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 156,002 26,435 182,437 
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30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู ้ถือหุ้น  โดย ณ วนัท่ี                           

31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.51:1 (2562: 0.40:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

32.1 ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญาร่วมลงทุนกบัผูร่้วมทุน เพื่อดาํเนินการจดัตั้ง บริษทั เอสทีซี

พรีเมียร์ พรีคาสท ์แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปใน

ระบบพรีคาสท ์ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษทัดงักล่าวมี

ทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 20 ลา้นบาท บริษทัฯ  

มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 55 

32.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.016 บาท โดยบริษทัฯจะนาํเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่าย          

เงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 
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