
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน)  

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึง

ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืนๆ  

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ  ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจ้าไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

 

การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-เครืองหมายการคา้ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ฌ) และ 4(ฏ) 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-เครืองหมายการคา้

ทีมีสาระสําคญัซึงมีมูลค่าตามบญัชี 84.75 ล้านบาท 

ทีเกิดจากการซือธุรกิจในปี 2561 

 

ผู ้บริหารจาํเป็นต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าเป็น

ประจาํทุกปี การประเมินมูลค่าทีได้รับคืนมาจาก

มูลค่าจากการใช้ซึงประมาณจากการคิดลดกระแส

เงินสดทีจะได้รับในอนาคตทีเกิดขึนจากการใช้

สินทรัพยน์นั ซึงทางบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ

เพือช่วยในการวิเคราะห์  

 

การใช้ดุลยพินิจทีสําคญัเป็นสิงจาํเป็นในการกาํหนด

ขอ้สมมติซึงอาจมีความไม่แน่นอนในการประมาณ

และการคิดลดกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคต 

ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเรืองดงักล่าวเป็นเรืองสําคญัในการ

ตรวจสอบ 

 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 สอบถามผู้บริหารและทําความเข้าใจถึงกระบวนการ 

การประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู ้

ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 

 พิจารณาขอ้สมมติทีสําคญัในรายงานการประมาณมูลค่าที

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ โดยเปรียบเที ยบ 

ผลการประมาณการกบัแนวโน้มของอุตสาหกรรม ขอ้มูลที

หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน รวมทงัประเมิน

มูลค่าแบบจาํลองทางการเงินทีกลุ่มบริษทัใชก้าํหนดอตัรา

คิดลด 

 

 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติทีสาํคญั และ 

 

 พจิารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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การรับรู้รายไดจ้ากการขายและการวดัมูลค่าค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ฒ), 4(ด) และ 21 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

รายไดจ้ากการขายสินคา้คิดเป็นร้อยละ 63 ของรายได้

รวมของกลุ่มบริษทั เนืองจากกลุ่มบริษทัมีสัญญากับ

ลูกคา้ซึงมีเงือนไขในการให้ส่วนลด รายการส่งเสริม

การขาย รวมถึงการให้ส่วนลดพิเศษเพือกระตุ้น

ยอดขายในบางช่วงเวลา มูลค่าค่าส่งเสริมการขาย 

ค้างจ่ายเหล่านี ณ สินปีจะคํานวณจากประมาณ 

การยอดขายทีคาดไว้ เนืองจากมูลค่าดังกล่า วมี

นยัสําคญัและเกียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ ขา้พเจา้จึง

เห็นวา่เรืองดงักล่าวเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ทาํความเขา้ใจนโยบายการประมาณการรายการส่วนลด 

และค่าส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทั 

 

 ประเมินการออกแบบและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบักระบวนการ

ประมาณการรายการส่วนลด และค่าส่งเสริมการขาย 

 

 สุ่มทดสอบการคาํนวณรายการการให้ส่วนลด ค่าส่งเสริม

การขาย การตงัค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย กบัเอกสารที

เกียวขอ้งว่าเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาและ

ขอ้ตกลงทางการคา้ทีเกิดขึนระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นปี 

 

 สุ่มทดสอบความเหมาะสมของการตงัค่าส่งเสริมการขาย

ค้างจ่ายกับเอกสารการจ่ายเงิน ใบลดหนีและเอกสาร

ภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชีทีเกียวขอ้ง และ 

 

 พจิารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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การซือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ก) และ 6 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

เมือวนัที 3 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือธุรกิจ

ซึงดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

เสริมความงามและการให้บริการฝึกอบรมใหค้วามรู้

และให้คาํแนะนําด้านการขาย ทงันี ในระหว่างปี 

2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิทีซือแลว้เสร็จ ซึงส่งผลให้กลุ่มบริษทั

มีการรับรู้ค่าความนิยมจํานวน 170.90 ล้านบาท 

เครืองหมายการค้าจํานวน 238.69 ล้านบาท และ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จาํนวน 81.51 ลา้นบาทใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 

2563 

 

การกําหนดมูลค่ายุติธรรมเหล่านีจําเป็นต้องใช ้

ขอ้สมมติเกียวกบัยอดขายในอนาคตและอตัราคิดลด 

ซึงฝ่ายบริหารไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระเพือช่วยใน

การวิเคราะห์ 

 

เนืองจากรายการการซือธุรกิจดังกล่าวมีสาระสําคญั 

การบัญชีสําหรับการซือธุรกิจเป็นเรืองทีซับซ้อน

และมีนัยสําคัญในการระบุและวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีได้มา ขา้พเจ้าจึงเห็นว่า

เรืองดงักล่าวเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 สอบถามผูบ้ริหารและอ่านสัญญาซือขายธุรกิจเพือทาํ

ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และเงือนไขในการเข้าทํา

รายการซือดงักล่าว  

 ประเมินผลงานของผู้ประเมินอิสระของกลุ่มบริษัท 

เกียวกบัการระบุสินทรัพยที์ไดม้า หนีสินทีรับมาและสิง

ตอบแทนทีโอนไป 

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู ้

ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติทีใชใ้นการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและ

ขอ้มูลภายใน  

 ใช้ผลงานผูเ้ชียวชาญของเคพีเอ็มจีในการประเมินความ

เหมาะสมของวิธีการวดัมูลค่าและค่าตวัแปรทางการเงิน

ทีใชใ้นการกาํหนดอตัราคิดลดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 ทดสอบการคาํนวณ และ 

 พจิารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอา่นขอ้มูลอืน

ตามทีระบุขา้งต้นเมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามที

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 

 

  



 

6 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพอื

ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานตอ่เนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ

บญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  
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 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่    

 ไดร้ับหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้อสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามี

เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดในการตรวจสอบ           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดังกล่าว หรือ

ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การสือสารดงักล่าว  

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 488,582,382         1,023,690,359      255,080,844         824,942,712         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 7 341,087,472         240,639,677         250,500,767         232,594,882         

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 -                            -                            230,000,000         114,000,000         

สินคา้คงเหลือ 9 361,407,641         361,815,951         71,781,654           276,665,435         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 27 3,083,330,233      2,908,041,682      3,083,329,732      2,908,041,682      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 6,554,531             20,560,540           1,089,196             5,352,677             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,280,962,259      4,554,748,209      3,891,782,193      4,361,597,388      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            936,160,400         201,029,510         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 78,970,101           -                            -                            -                            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 251,587,374         257,934,978         227,077,459         255,568,933         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 59,037,025           -                            7,803,994             -                            

ค่าความนิยม 6, 16 170,900,114         -                            -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 17 426,098,376         99,295,770           11,737,445           14,174,399           

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 20,473,000           20,273,000           20,273,000           20,273,000           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 40,244,731           22,742,375           -                            5,320,544             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5,239,387             1,714,632             504,269                29,130                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,052,550,108      401,960,755         1,203,556,567      496,395,516         

รวมสินทรัพย์ 5,333,512,367      4,956,708,964      5,095,338,760      4,857,992,904      

 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 221,903,217         180,979,629         33,507,403           43,480,711           

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าทางการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี 18 21,283,048           408,664                3,940,829             408,664                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 7,585,890             3,521,982             -                            3,521,982             

หนีสินหมุนเวยีนอืน 7,138,216             5,112,917             1,279,200             983,027                

รวมหนีสินหมุนเวียน 257,910,371         190,023,192         38,727,432           48,394,384           

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าซือ

   และสัญญาเช่าทางการเงิน) 18 39,554,820           1,805,352             4,391,566             1,805,352             

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 6, 27 29,114,777           -                            29,114,777           -                            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 79,667,794           -                            51,726,180           -                            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 19 34,772,963           2,295,839             3,415,581             2,134,200             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 183,110,354         4,101,191             88,648,104           3,939,552             

รวมหนีสิน 441,020,725         194,124,383         127,375,536         52,333,936           

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามญัจาํนวน 318,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 318,000,000         318,000,000         318,000,000         318,000,000         

   หุน้ทีออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามญัจาํนวน 317,887,700 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 317,887,700         317,887,700         317,887,700         317,887,700         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4,399,859,862      4,399,859,862      4,399,859,862      4,399,859,862      

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลง

   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (31,835,833)          (31,835,833)          -                            -                            

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 31,800,000           31,800,000           31,800,000           31,800,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 43,005,310           29,121,775           254,334,405         56,111,406           

ส่วนไดเ้สียทุนอืน 6 (35,918,743)          -                            (35,918,743)          -                            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,335,772)            (6,296,817)            -                            -                            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,719,462,524      4,740,536,687      4,967,963,224      4,805,658,968      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 173,029,118         22,047,894           -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,892,491,642      4,762,584,581      4,967,963,224      4,805,658,968      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,333,512,367      4,956,708,964      5,095,338,760      4,857,992,904      

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 7, 21 1,000,337,479       729,064,786          158,809,529          372,514,187          

รายไดด้อกเบีย 3,136,504              33,780,780            6,815,338              35,318,667            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7, 10 -                            -                            114,000,135          24,519,077            

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 36,049,349            -                            36,049,349            -                            

กาํไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 27 446,206,442          8,041,682              446,206,442          8,041,682              

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน 99,655,974            22,512,289            99,655,974            22,512,289            

รายไดอื้น 4,889,507              3,040,398              10,629,670            8,527,406              

รวมรายได้ 1,590,275,255       796,439,935          872,166,437          471,433,308          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 9 580,994,898          258,248,027          325,163,466          272,003,699          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 490,651,301          431,913,701          11,191,584            13,560,506            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 265,579,868          166,645,583          129,163,055          134,195,203          

รวมค่าใช้จ่าย 1,337,226,067       856,807,311          465,518,105          419,759,408          

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 253,049,188          (60,367,376)          406,648,332          51,673,900            

ตน้ทุนทางการเงิน 2,002,248              612,707                 499,770                 612,707                 

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 17,287,016            -                            (2,963,544)            -                            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ทใีชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 11 1,029,899              -                            -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 21 232,730,025          (60,980,083)          409,112,106          51,061,193            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินได้ 24 53,185,401            (7,763,188)            57,107,514            2,596,339              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 21 179,544,624          (53,216,895)          352,004,592          48,464,854            

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,039,825              (9,191,041)            -                            -                            

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,039,825              (9,191,041)            -                            -                            

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทกีาํหนดไว้ 19, 24 (2,289,356)            5,386,848              (303,947)               4,371,731              

ภาษเีงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 457,871                 (1,077,370)            60,789                   (874,346)               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,831,485)            4,309,478              (243,158)               3,497,385              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษี 208,340                 (4,881,563)            (243,158)               3,497,385              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 179,752,964          (58,098,458)          351,761,434          51,962,239            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 169,253,455          (53,785,195)          352,004,592          48,464,854            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,291,169            568,300                 -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 179,544,624          (53,216,895)          352,004,592          48,464,854            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 168,382,824          (57,769,323)          351,761,434          51,962,239            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,370,140            (329,135)               -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 179,752,964          (58,098,458)          351,761,434          51,962,239            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 25 0.53                       (0.17)                     1.11                       0.15                       

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกวา่ทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ เปลยีนแปลง ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย สาํรองการแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอนื งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              237,540,942            -                               1,996,789                4,957,249,460         25,470,528              4,982,719,988         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                               -                               -                               -                               (158,943,450)          -                               -                               (158,943,450)          -                               (158,943,450)

      เงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (3,093,499)               (3,093,499)

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (158,943,450)          -                               -                               (158,943,450)          (3,093,499)               (162,036,949)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร (ขาดทุน) -                               -                               -                               -                               (53,785,195)             -                               - (53,785,195)             568,300                   (53,216,895)             

   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                               -                               -                               -                               4,309,478                -                               (8,293,606)               (3,984,128)               (897,435)                  (4,881,563)               

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               -                               (49,475,717)             -                               (8,293,606)               (57,769,323)             (329,135)                  (58,098,458)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              29,121,775              -                               (6,296,817)               4,740,536,687         22,047,894              4,762,584,581         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกวา่ทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ เปลยีนแปลง ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย สาํรองการแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอนื งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              29,121,775              -                               (6,296,817)               4,740,536,687         22,047,894              4,762,584,581         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                               -                               -                               -                               (153,538,435)          -                               -                               (153,538,435)          -                               (153,538,435)          

      เงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (36,000,014)             (36,000,014)             

   รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                               -                               -                               (153,538,435)          -                               -                               (153,538,435)          (36,000,014)             (189,538,449)          

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      จากการซือบริษทัย่อยใหม่ 6 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               138,486,289            138,486,289            

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง 10 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               37,125,000              37,125,000              

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               175,611,289            175,611,289            

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (153,538,435)          -                               -                               (153,538,435)          139,611,275            (13,927,160)             

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 6 -                               -                               -                               -                               -                               (35,918,743)             -                               (35,918,743)             -                               (35,918,743)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                               -                               -                               -                               169,253,455            -                               - 169,253,455            10,291,169              179,544,624            

   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                               -                               -                               -                               (1,831,485)               -                               961,045                   (870,440)                  1,078,780                208,340                   

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               -                               167,421,970            -                               961,045                   168,383,015            11,369,949              179,752,964            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              43,005,310              (35,918,743)             (5,335,772)               4,719,462,524         173,029,118            4,892,491,642         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 317,887,700          4,399,859,862       31,800,000            163,092,617          -                             4,912,640,179       

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                             -                             -                             (158,943,450) -                             (158,943,450)         -                         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                             -                             -                             (158,943,450)         -                             (158,943,450)         

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                             - - 48,464,854            - 48,464,854            

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                             -                             -                             3,497,385              -                             3,497,385              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                             -                             -                             51,962,239            -                             51,962,239            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 317,887,700          4,399,859,862       31,800,000            56,111,406            -                             4,805,658,968       

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 317,887,700          4,399,859,862       31,800,000            56,111,406            -                             4,805,658,968       

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                             -                             -                             (153,538,435)         -                             (153,538,435)         -                         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                             -                             -                             (153,538,435)         -                             (153,538,435)         

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 6 -                             -                             -                             -                             (35,918,743)           (35,918,743)           

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                             - - 352,004,592          - 352,004,592          

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                             -                             -                             (243,158)                -                             (243,158)                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                             -                             -                             351,761,434          -                             351,761,434          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 317,887,700          4,399,859,862       31,800,000            254,334,405          (35,918,743)           4,967,963,224       

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 179,544,624          (53,216,895)          352,004,592          48,464,854            

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 24 53,185,401            (7,763,188)            57,107,514            2,596,339              

ตน้ทุนทางการเงิน 2,002,248              612,707                 499,770                 612,707                 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13, 14, 17 69,740,502            33,698,109            36,570,382            33,195,471            

(ผลกาํไรกลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 17,287,016            7,090,000              (2,963,544)            -                             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 (156,359)                586,558                 977,434                 521,319                 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 1,245,654              (363,854)                1,533,904              575,152                 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 27 (439,402,476)        (8,041,682)            (439,402,476)        (8,041,682)            

กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของหนีสินทางการเงิน (6,803,966)            -                             (6,803,966)            -                             

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 11 1,029,899              -                             -                             -                             

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน (99,655,974)          (22,512,289)          (99,655,974)          (22,512,289)          

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ -                             5,981,943              -                             5,873,813              

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 167,909,192          40,428,113            143,437,607          39,203,091            

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (166,927)                168,807                 (166,887)                168,807                 

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                             29,952                   -                             29,952                   

เงินปันผลรับ (36,049,349)          -                             (150,049,484)        (24,519,077)          

ดอกเบียรับ (3,136,504)            (33,780,780)          (6,815,338)            (35,318,667)          

(93,427,019)          (37,082,499)          (113,726,466)        40,849,790            

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 111,329,972          18,378,055            (14,343,248)          (35,194,785)          

สินคา้คงเหลือ (7,502,785)            (10,660,749)          61,446,174            43,311,602            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 16,878,931            (15,456,545)          4,263,481              (2,647,897)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (403,132)                8,732                     (475,139)                (3,000)                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (70,365,813)          24,086,008            (9,477,833)            (9,445,590)            

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 (3,310,677)            -                             -                             -                             

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,813,694)            2,258,725              296,173                 (97,791)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (48,614,217)          (18,468,273)          (72,016,858)          36,772,329            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (16,436,153)          (15,028,911)          (3,748,633)            (4,750,011)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (65,050,370)          (33,497,184)          (75,765,491)          32,022,318            

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

การเปลียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน

   ทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (200,000)                -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (2,624,850)            -                             

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดรั้บมา 6 (554,050,401)        -                             (732,506,040)        -                             

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 11 (80,000,000)          -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน (4,117,061,052)     (6,592,721,658)     (4,117,060,552)     (6,592,721,658)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4,480,830,952       6,114,798,216       4,480,830,952       6,114,798,216       

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,983,847)          (14,864,847)          (5,101,726)            (13,012,181)          

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,323,233              4,961                     1,399,976              4,961                     

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             (38,946)                  -                             (15,000)                  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,361                   -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 -                             -                             (136,000,000)        (24,000,000)          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 -                             -                             20,000,000            10,000,000            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             114,000,135          24,519,077            

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 36,049,349            -                             36,049,349            -                             

ดอกเบียรับ 3,136,504              38,182,770            5,577,474              41,038,136            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (249,931,901)        (454,639,504)        (335,435,282)        (439,388,449)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 37,125,000            -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะสนั (57,613,144)          -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว -                             (91,197,084)          -                             (91,197,084)          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดทีผู้ เช่าจ่ายเพือ

   ลดจาํนวนหนสิีนซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน) (9,666,654)            (1,130,598)            (3,940,921)            (1,130,598)            

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 (153,538,436)        (158,943,450)        (153,538,436)        (158,943,450)        

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (36,000,014)          (3,093,499)            -                             -                             

ดอกเบียจ่าย (2,073,088)            (694,136)                (499,770)                (694,136)                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (221,766,336)        (255,058,767)        (157,979,127)        (251,965,268)        

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (536,748,607)        (743,195,455)        (569,179,900)        (659,331,399)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 1,640,630              (7,596,212)            (681,968)                -                             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (535,107,977)        (750,791,667)        (569,861,868)        (659,331,399)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,023,690,359       1,774,482,026       824,942,712          1,484,274,111       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 488,582,382          1,023,690,359       255,080,844          824,942,712          

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหว่างปีมีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเพิมขึนในระหว่างปี 13, 14 19,574,498            15,554,241            4,619,736              13,703,989            

การเปลียนแปลงในเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ 409,350                 (689,394)                481,990                 (691,808)                

ยอดซือสุทธิทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ายเป็นเงนิสด 19,983,847            14,864,847            5,101,726              13,012,181            

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การซือธุรกิจ 

7 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

9 สินคา้คงเหลือ 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

12 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

15 สัญญาเช่า 

16 ค่าความนิยม 

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 

18 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

19 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

20 ส่วนเกินทุนและสาํรอง 

21 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

22 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

23 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

24 ภาษเีงินได ้

25 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

26 เงินปันผล 

27 เครืองมือทางการเงิน 

28 การบริหารจดัการทุน 

29 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมอืวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทยและจดทะเบียนก ับ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือวนัที 26 ธันวาคม 2560 โดยมีทีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตงัอยู่เลขที 32 

ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายสราวุฒิ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.50)  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเครืองสาํอาง 

และผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีทีประกาศใช้โดย   

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่รอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ 

ปรับปรุงใหมน่นั มีผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ซึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที

เกียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรกซึงไดเ้ปิดเผย

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

22 

นอกจากนีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบตัิในการจดัทาํงบการเงินนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทีอาจ

เกิดขึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ซึงคาด

วา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 

 

(ข) สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทงัหมดมีการ

ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขึน

จริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน

อยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 

ขอ้มูลเกียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีซึงมีผลกระทบทีมีนัยสําคญัทีสุดต่อ

จาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปนี 

 

4(ญ), 14 และ 15 สัญญาเช่า 

- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญาเช่า

หรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัได้โอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยที์ผูเ้ป็น

เจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 

4(ด) และ 21 

 

 

การพิจารณาเกียวกบัการรับรู้รายได ้  

- การขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึกรายการ          

แยกจากกนัไดห้รือไม่ 
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4(ด) และ 21 - การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง 

- ค่านายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการคา้ทีกลุ่มบริษทัทาํรายการนันมีลกัษณะการเป็น

ตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 

- การพิจารณาว่าเงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกคา้มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหา

เงินทีมีนยัสาํคญัหรือไม ่

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การซือธุรกิจ การพิจารณาว่าวนัใดเป็นวนัซือธุรกิจ และพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมกิจการทีซือมาหรือไม่ 

11 การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัใน

กิจการทีกลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  

 

ขอ้มูลเกียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงมีความเสียง

อย่างมีนยัสําคญัทีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงทีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ในปีบญัชีถดัไป  ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนี 

 

4(ญ) การกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมทีใชใ้นการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า 

4(ด) และ 21 การรับรู้รายได ้- การประมาณการรับคืนสินคา้ 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การซือบริษัทย่อย ซึงการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ (รวมสิงตอบ

แทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ได้มาและหนีสินทีรับมา 

วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

16 และ 17 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนเกียวกบัการใช้ขอ้

สมมติทีสําคญัในการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

19 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้กียวกบัขอ้สมมติหลกั

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

27 การวดัมูลค่าค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้เกียวกบัขอ้สมมติทีสําคญั

ทีใชใ้นการกาํหนดอตัราสูญเสียถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (Weighted-average loss rate) 

24 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตทีจะนาํผลแตกต่าง

ชวัคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

27 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีนาํขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช ้
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3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

และ TFRS 16 เป็นครังแรก 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดงันนั

กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลทีนําเสนอในปี 2562 และไม่นําขอ้กาํหนดเกียวกับการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนีใหข้อ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง)  

และขอ้ 4(ฎ) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน มี

ดงันี 

 

(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 

TFRS 9 กาํหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดย

จัดประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหาร

จัดการสินทรัพยท์างการเงินนนั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนทงันีเมือกาํหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได ้TFRS 9 ยกเลิกการจัด

ประเภทตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผือขาย หลกัทรัพยเ์พือคา้ และเงินลงทุนทวัไป

ตามทีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 (TAS 105) 
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ตารางดงัต่อไปนีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่าตาม

บญัชี  

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย-

สุทธิ  รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินลงทุนชัวคราว  

ตราสารหนีถือไวเ้พือคา้ 2,908,042  2,908,042  -  2,908,042 

 2,908,042  2,908,042  -  2,908,042 

      

เงินลงทุนระยะยาวอืน      

 เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั      

    ในการเบิกใช ้ 20,273  -  20,273  20,273 

 20,273  -  20,273  20,273 

 

(ก.2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

TFRS 9 แนะนําวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของเครืองมือทาง

การเงิน ในขณะที เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชาํระหนี 

และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิจารณญาณในการ

ประเมินว่าการเปลียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนันมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึนอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั ทงันี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติั

กบัสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายซึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 แลว้ พบวา่ไม่มีผลกระทบต่องบ

การเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 
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(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกบัสัญญาทีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ทีไดรั้บทีเกียวขอ้งกับ

สัญญาเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า

สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนที

ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ (Transaction price) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของ

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชแ้ละดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลงกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใช้ขอ้ยกเวน้ต่อไปนี  

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าทีอายสุัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 เดือน 

- ใช้ขอ้เท็จจริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า   

- ใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอย่างสมเหตุสมผล   

- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาทีสร้างภาระหรือไม่ เพือเป็นทางเลือกในการ

ทบทวนการดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563    

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง (2,770)  (2,770) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขนึ 18,982  11,484 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึ (16,212)  (8,714) 
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การวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยไว ้ 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 17,301  8,987 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสัน (2,574)  (2,072) 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า 

   ทีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 2,403 

 

2,403 

 17,130  9,318 

    

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย 

   เงินกูย้ืมส่วนเพิม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 16,212  8,714 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีรับรู้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 2,214  2,214 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีรับรู้ ณ วันที 1 มกราคม 2563 18,426  10,928 

อตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.88  4.88 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหนึงของส่วนงานผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว 

 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ     

 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และบริษทั (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนได้เสีย      

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
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การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุม (ตามทีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)     

ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

วนัทีซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนนัไดถู้กโอนไปยงัผูซื้อ 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและ

หนีสินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ กาํไรจากการซือในราคาตาํกว่ามูลค่ายตุิธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

สิงตอบแทนทีโอนให้ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป  หนีสินทีกลุ่มบริษัทก่อขึนเพือจ่ายชาํระ

ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั ทงันีสิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึง

มูลค่ายตุิธรรมของหนีสินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถู้ก

ซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซือ 

ให้ใชร้าคาทีตาํกว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป

หกัจากสิงตอบแทนทีโอนให้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอืน 

 

สิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัซือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม            

ณ ทุกวนัทีรายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึง

เกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 

ต้นทุนทีเกียวขอ้งกับการซือของกลุ่มบริษัททีเกิดขึนซึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน 

 

หากการบันทึกบัญชีเมือเริมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสินรอบระยะเวลารายงานที                

การรวมธุรกิจเกิดขึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลค่า

ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหนีสินเพิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั

มูลค่า เพือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีได้รับเกียวกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู่ ณ วนัทีซือ ซึง

ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ  
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บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิด

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่

วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง  

 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า

จากผูถู้กซือ 

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 

การสูญเสียการควบคุม  

 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัย่อยนนัออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนนั กาํไร

หรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย

เดิมทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
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ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึงรวมถึงตน้ทุน

การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงิน

ลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี

อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการทีถูกลงทุนนนั  ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าที

เมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 

 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผือการ

ดอ้ยค่า 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึง

รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัทีบริษัท

สูญเสียความมีอทิธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั การควบคุม หรือการควบคุมร่วม 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
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(ค) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั  

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนัน  

 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา 

ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนันออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง

ค่าทีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

รายการทีเป็นตวัเงินทีเป็นลูกหนีหรือเจา้หนีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี

แผนการชาํระหนีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ

จาํหน่ายเงินลงทุนนนัออกไป 
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(ง) เครืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมือเริมแรก  

 

ลูกหนีการคา้และเจา้หนีการคา้รับรู้รายการเมือเริมแรกเมือมีการออกตราสารเหล่านนั สินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินอืนๆ ทงัหมดรับรู้รายการเมือเริมแรกเมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

เครืองมือทางการเงินนนั 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการ

จัดหาเงินทีมีนัยสําคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ย

มูลค่ายตุิธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหนีการคา้

ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนัยสําคญัวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยราคาของการทาํรายการ 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมือ

เริมแรกดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 

 

(ง.2)  การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลัง 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี

การเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที

ไดรั้บผลกระทบทงัหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการ

จดัประเภท  
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สินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ดงัต่อไปนี 

-  ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พือรบักระแสเงินสดตามสัญญา และ 

-  ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ 

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

 

ตราสารหนีทีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนไดห้ากเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ดงัตอ่ไปนี 

-  ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ

เพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

-  ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่ไดถื้อไวเ้พือคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน

ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ซึงการเลือกนี

สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเมือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

สินทรัพยท์างการเงินทงัหมดทีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนตามทีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ซึง

รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทงัหมด ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพย์

ทางการเงินทีเขา้ขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดังกล่าวช่วยขจดัหรือลด

ความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัซึงอาจเกิดขึนซึงเมือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินทีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เนืองจากเป็นวิธีที

ดีทีสุดทีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลทีนาํเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลทีใช้ในการพิจารณา

รวมถึง  

- นโยบายและวตัถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบติั 

โดยเฉพาะอยา่งยงิกลยทุธ์ของผูบ้ริหารเกียวกบัการรับดอกเบียรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบีย 

การจบัคู่ระหวา่งระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหนีสินทีเกียวขอ้ง หรือกระแสเงินสด

ออกทีคาดการณ์หรือรับรู้กระแส เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

- ความเสียงทีมีผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินทีถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยุทธ์ในการบริหารจดัการความเสียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ ัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถี ปริมาณและเวลาทีขายในงวดก่อน เหตุผลทีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  

 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลทีสามทีไม่เขา้เงือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการ

ขายซึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทั 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีถือไวเ้พือคา้หรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพยีงเงินต้นและดอกเบียจากยอด

คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนี 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก 

“ดอกเบีย” หมายถึง สิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกับจาํนวนเงิน

ตน้ทีคา้งชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึงและความเสียงในการกูย้มืโดยทวัไป และตน้ทุน (เช่น ความ

เสียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ้่ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขนัตน้ 
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเครืองมือทางการเงิน ซึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย

ขอ้กาํหนดตามสัญญาทีสามารถเปลียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึงอาจ

ทาํใหไ้ม่เขา้เงือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  

- เหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนซึงเป็นเหตุใหมี้การเปลียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เงือนไขทีอาจเปลียนแปลงอตัราดอกเบียตามสัญญา ซึงรวมถึงอตัราดอกเบียผนัแปร และ 

- เงือนไขเมือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามทีกาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินทีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบีย)  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวดัมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทนุ 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม กาํไรและขาดทุน

สุทธิรวมถึงรายได้ดอกเบียและเงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวธีิอตัรา

ดอกเบียทีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่า รายได้ดอกเบีย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนและผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิด

จากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบีย

คํานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบียทีแท้จริง กาํไรและขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

กาํไรและขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเมือมีการตดั

รายการออกจากบญัชี กาํไรและขาดทุนสะสมทีรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้

เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุน

ของเงินลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  
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หนสิีนทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน หนีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พือ

คา้ ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบีย

จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน หนีสินทางการเงินอืนทีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบียที

แทจ้ริง ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที

เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.3) การตดัรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความ

เสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที

กลุ่มบริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและ

ไม่ไดค้งไวซึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซึงมีการโอนสินทรัพย์ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทงัหมดหรือเกือบทงัหมดในสินทรัพยที์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์

ในกรณีนี สินทรัพยที์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

 

หนสิีนทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบัญชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือ

หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแส

เงินสดจากการเปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมทีสะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้ 

 

การตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนที

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดทีไดโ้อนไปหรือหนีสินทีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ง.4) การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิ ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจที

จะชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

 

(ง.5) อนุพนัธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนอืน 

 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึงถือไวเ้พือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหนีซึงกลุ่มบริษทัตงัใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนทีซือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายุของ

ตราสารหนีทีเหลือ 

 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงใน

มูลค่ายุติธรรมและการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รายการทีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุน

สะสมทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีทีเป็นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบีย 

จะตอ้งบนัทึกดอกเบียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผอืขายจะใชร้าคาเสนอซือ ณ วนัที

รายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

อนุพนัธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเมือใชสิ้ทธิในอนุพนัธด์งักล่าว 

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ

เรียก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็นส่วน

หนึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอนื 

 

ลูกหนีรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้

ก่อนทีจะมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทน จาํนวนสิงตอบแทนนนัจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์เกิดจาก

สัญญา 

 

ลูกหนีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 

ซึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ หนี

สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมือเกิดขึน  
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(ช) สินค้าคงเหลือ  

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่ในสถานทีและสภาพ

ปัจจุบนั หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงือนไข ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตทีผลิตเอง 

ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

ตน้ทุนคาํนวณโดยวิธีดงัต่อไปนี 

 

สินคา้สาํเร็จรูปทีจา้งผลิต -   ราคาทุนวิธีถวัเฉลียเคลือนที 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต -   ราคาต้นทุนมาตรฐานซึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริงตามวิธี

ราคาทุนถวัเฉลียเคลือนที 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุสินเปลืองโรงงาน -   ราคาทุนตามวิธีถวัเฉลียเคลือนทีและจะถือเป็นส่วนหนึง

ของตน้ทนุผลิตเมือมีการเบิกใช ้

 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 

 

บริษทัไดท้าํการตงัค่าการประมาณการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสือมคุณภาพ 

 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เมือคาดว่าจะได้รับคืนสินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชี

เดิมของสินคา้คงเหลือทีขายหักตน้ทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 
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(ซ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

 การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพย์นันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วร์นนัใหถื้อวา่ ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอปุกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอปุกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์มเ่ท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง 

 

ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนันไดอ้ย่างน่าเชือถือ  ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เมือเกิดขึน 

 

ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งันี  

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20  ปี 

เครืองจกัรและอปุกรณ์  3 - 10  ปี 

ยานพาหนะ  5  ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุกสิน  

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรกของค่าความ

นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สําหรับเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่

ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ดๆ ที

เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืนๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพยท์ีสามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนัน ค่าใชจ่้ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
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ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้ประโยชน์

ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี 

 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 2 - 10   ปี 

ค่าสิทธิบตัรและเครืองหมายการคา้  7, 10   ปี และอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้    10   ปี 

 

วธีิการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ญ) สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม

บริษทันําคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานันให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุหรือไม่ 

 

ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม

บริษัทจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที

เป็นเอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้

สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว  
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตาํหรือสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือ

เริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือ

ก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิงจูงใจ

ในสัญญาเช่าทีไดรั้บ ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนั

สินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทีเช่าให้กับกลุ่มบริษทัเมือ

สินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซือสินทรัพย ์ใน

กรณีนีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยที์เช่า ซึงกาํหนดตาม

เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานนัไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบียเงิน

กูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงทีหักสิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตาม 

สิทธิเลือกซือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิ 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมโดยนําอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพือให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า 
 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลียนแปลง ค่าเช่า การเปลียนแปลงประมาณการจาํนวนเงิน

ทีคาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซือ สิทธิ

เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมลูค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัทีเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่ารายการ

หนึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตามสัญญา

ใหก้บั แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ  
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เมือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าวา่ไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทน

ทงัหมดหรือเกือบทังหมดทีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อา้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไมมี่ สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

เมือกลุ่มบริษทั เป็นผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกัน 

และพิจารณาการจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีเกิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่า

หลกัเป็นสัญญาเช่าระยะสันทีกลุ่มบริษทัใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วง

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าทีได้รับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ

แสดงเป็นส่วนหนึงของรายได้ค่าเช่า/รายได้อืน ต้นทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการได้มาซึงสัญญาเช่า

ดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา

เช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีทีไดรั้บ  

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น

ทีเช่านนัๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึก

เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตาํกว่า หักด้วยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือ

ของหนีสิน ค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดย

วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ทีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึงของค่า

เช่าทงัสินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตาม

ระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า  
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน รวมถึงเงินให้กูย้มืแก่กิจการอืน

และกิจการทีเกียวข้องกัน) เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา ลูกหนีตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเชือทีอนุมตัิและไม่ได้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนัก    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส

เงินสดทีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนนัคาํนวณดงัต่อไปนี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที

คาดว่าจะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนทีคาดว่า

จะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดวา่จะเกิดขึนในช่วงระยะเวลาทงัหมดทีเหลืออยู่ของสัญญา 

 

ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับลูกหนีการคา้ ลูกหนีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ย

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพย์

ทางการเงินเหล่านีประมาณการโดยใชต้ารางการตงัสํารอง ซึงวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต 

การปรับปรุงปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีนนั ๆ และการประเมินทงัขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั

และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 
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ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอย่าง

มีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการด้อยค่า

ดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา 

 

ระยะเวลาสูงสุดทีใช้ในการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุดตาม

สัญญาทีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิต 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเสียงดา้นเครดิตตาํเมือมีอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ใน ‘ระดบัทีน่า

ลงทุน’ ซึงเป็นการจดัอนัดบัทีเขา้ใจในระดบัสากล 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 90 วนั มีการเปลียนแปลงของอนัดบัความน่าเชือถือทีลดระดบัลงอย่างมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานทีถดถอย

อย่างมีนยัสาํคญัของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของลูกหนีในการจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือ 

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทงักลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบยี เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
 

การประเมินการเพิมขนึของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนัยสาํคญันนัมีการประเมินทงัแบบเป็นรายลูกหนีหรือแบบ

กลุ่ม ขึนอยู่กบัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเสียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั

กลุ่มเครืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเสียงดา้นเครดิตทีคล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบั

ความน่าเชือถือ  

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนมีการประเมินใหม่ ณ สินรอบระยะเวลาทีรายงาน เพือสะท้อนการ

เปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตของเครืองมือทางการเงินนบัจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก การเพมิขนึของ

ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก

จากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซึงกลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนซึงเป็นรายการเกียวเนืองกบั

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 

ณ วนัทีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรือมากกว่าหนึง

เหตุการณ์ซึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเ งิน 

สถานการณ์ทีเป็นขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การทีลูกหนีประสบปัญหาทาง

การเงินอย่างมีนัยสําคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งชาํระเกินกว่า 90 วนั มีความเป็นไปได้ทีลูกหนีจะเขา้สู่การ

ลม้ละลาย เป็นตน้ 

 

การตัดจาํหน่าย 

 

มูลค่าตามบญัชีขนัต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ

กลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตัิก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนทีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนที

ซือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนันๆ ซึงเคยรับรู้

แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยที์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ

โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  

 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายุติธรรม 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิมขึนในภายหลงั  

และการเพิมขึนนนัสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การกลบัรายการจะ

ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผอืขาย การ

กลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่  

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท์ีก่อให้เกิด  

เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิมของสินทรัพยชิ์นเดียวกนัทีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์ 

สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีที

ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลง

ประมาณการทีใช้ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่

เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฐ) หนีสินทีเกิดจากสัญญา 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัทีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนีสินทีเกิดจากสัญญารับรู้เมือ

กลุ่มบริษทัไดร้ับชาํระหรือมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดร้ับสิงตอบแทนทีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดที้เกียวขอ้ง 

 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพอืใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้ันจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัทีไดร้ับ

อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแตล่ะหน่วยทีประมาณการไว ้
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบียจ่ายของ

หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดทีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน  

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชนด์งักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมือรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการ

จ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแส

เงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฒ) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพอืชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพอืใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีตอ่หนีสิน  

ประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขนึเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที 

กลุ่มบริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง หากสามารถ

หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหนีสินเกิดขึนอย่างสมาํเสมอในจาํนวนที

เพียงพอซึงสามารถให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 

หากไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้ขอ้มูลทีสามารถ

สังเกตไดที้มีความเกียวขอ้งให้มากทีสุด และลดการใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยทีสุด การเลือกเทคนิค

การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทงัหมดทีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ 

 

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา

เสนอขาย  

 

หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษพัิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้

รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซือเสนอขาย

ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีเหมือนกันหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซึงใชข้อ้มูลทีไม่

สามารถสังเกตไดซึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วย

มูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของการทาํรายการ 

และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอดอายุของเครืองมือทาง

การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายตุิธรรมทีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทงัหมดจากขอ้มูลทีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเมือ

รายการดงักล่าวสินสุดลง 
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินกลุ่มบริษทั ใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

มูลค่ายตุิธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี 

 

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือหนีสินนนันอกเหนือ 

จากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนัน 

 

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมที

แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดับชันของมูลค่า

ยตุิธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

(ด) รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทั  

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

และส่วนลดตามปริมาณ 

 

การขายสินค้าและบริการ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสําคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันนั รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรบัคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือ

เกิดขึน 
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(ต) รายได้อนื 

 

รายได้อืนประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบียรับและอืนๆ โดยเงินปันผลรับบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวันที    

กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 

(ถ) ดอกเบีย 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563  

 

อัตราดอกเบยีทีแท้จริง 

 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคืออตัราที

ใชค้ิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทุีคาดการณ์ไวข้องเครืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมลูค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใช้อตัราดอกเบียที

แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ

รายไดด้อกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ดอกเบียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราทีระบุในสัญญา 

 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึน ยกเวน้ใน

กรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย 
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(ท) ภาษีเงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษเีงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้งใน

การรวมธุรกิจ หรือ รายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจาํปีทีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผล

แตกต่างชวัคราวต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินในครังแรกซึงเป็นรายการที

ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที

เกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบระยะเวลา

ทีรายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ กลุ่ม

บริษทัเชือว่าได้ตังภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการประเมินผล

กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอยู่บน

พืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล

ใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู่ การ

เปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกตา่งชวัคราวดงักล่าว กาํไรเพอืเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ

กลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวทีเกียวขอ้ง ดงันนั กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราวทีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมีจาํนวนไม่เพียงพอทีจะ

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้งัจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะ

ถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

  

(ธ) กําไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณ

โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออก 

จาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีซือคืน 
 

(น) บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคล 

หรือกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําค ัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการ

ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารตอ่บุคคลหรือกิจการนนั  
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(บ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วน

อย่างสมเหตุสมผล รายการทีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละ

สินทรัพยอื์น 
 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาํให้ประเทศไทยและหลาย

ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสังให้มีการปิด

สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชวัคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซึงส่งผล

กระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการดาํเนินงานของหลายกิจการใน

วงกวา้ง ทงันี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพือให้มันใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษทั

ปลอดภยั และพยายามอยา่งยงิยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้ 

 

ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สินสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนใน

การประมาณการผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน กลุ่มบริษัท จึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง 

มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรืองดงัต่อไปนี 

 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษทั พิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้มูลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่นาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ในอนาคต 

(Forward-looking information) มาพิจารณา 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน

ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใชป้ระโยชน์

ไม่ทราบแน่นอน 
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(ข)  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นําสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้

ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมของการซือธุรกิจบริษทั คิวรอน จาํกดั และ บริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ 

คอนซลัติง จาํกดั  

 

(ค)  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไร 

ทางภาษีในอนาคตเพือใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

 

6 การซือธุรกิจ 

 

เมือวนัที 3 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดม้าซึงอาํนาจควบคุมในบริษทั คิวรอน จาํกดั (“คิวรอน”) ซึงดาํเนินธุรกิจ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม และบริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั (“อเล็กซี”) ซึงดาํเนินธุรกิจ

ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้และให้คาํแนะนาํดา้นการขาย โดยการซือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในคิวรอนจาํนวน 

1,104,980 หุ้น ในราคาหุ้นละ 543.85 บาท (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 600.95 ลา้นบาท 

และในอเล็กซีจาํนวน 38,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 223.51 บาท (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 

8.49 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในคิวรอนและอเล็กซี ในอตัราร้อยละ 76 

 

สิงตอบแทนทีจ่ายประกอบดว้ยเงินสดจาํนวน 600.95 ลา้นบาท และ 8.49 ล้านบาทตามลาํดบั และสิงตอบแทนที

คาดว่าจะตอ้งจ่ายใหก้รณีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยใชสิ้ทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) ตามขอ้ตกลงการซือกิจการ เป็น

จาํนวนเงิน 35.41 ลา้นบาท และ 0.51 ลา้นบาทตามลาํดบั ทงันี กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือจาํนวน 9.01 

ลา้นบาทซึงรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร  

 

การมีอาํนาจควบคุมในคิวรอนและอเล็กซี จะทาํให้กลุ่มบริษทัมีรายไดเ้พิมจากผลิตภณัฑ์ทีเสริมความงาม มีฐาน

ลูกคา้เพิมขนึ เพมิความสามารถและประสบการณ์ดา้นการตลาดออนไลน์  
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ในระหว่างงวดนับตงัแต่วนัทีซือกิจการจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั คิวรอน จาํกัด และบริษทั อเล็กซี 

เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั มีรายไดร้วมเป็นจาํนวนเงิน 619.05 ลา้นบาท และกาํไรรวมเป็นจาํนวนเงิน 42.13 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงรวมเป็นส่วนหนึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัได้

มีการซือธุรกิจคิวรอนและอเล็กซีตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดร้วมเพิมขึนจาํนวนเงิน 137.64 ลา้นบาท 

และกาํไรรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 เพมิขนึจาํนวนเงิน 1.40 ลา้นบาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว 

ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการทีเกิดขนึในระหว่างงวดนนั

ไดเ้กิดขนึตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

 

สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย 

 

กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงให้สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) แก่ผูถื้อหุน้ของคิวรอนและอเล็กซีทีขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่ม

บริษทั รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 29.11 ลา้นบาท ซึงเงือนไขเป็นไปตามทีกลุ่มบริษทัและคิวรอนและอเล็กซีตกลงกนั 

โดยสิทธิเลือกขายสินทรัพยจ์ะหมดอายุภายวนัที 30 มิถุนายน 2564 ทงันี สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายนีแสดง

ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมซึงถูกกาํหนดโดยการพจิารณาการจ่ายชาํระทีคาดการณ์ไวค้ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด

ลดทีปรับค่าความเสียง การจ่ายชาํระทีคาดการณ์ไวถู้กกาํหนดด้วยการพิจารณาถึงสถานการณ์ทีเป็นไปได้

ของกาํไรสุทธิทีคาดการณ์ไว ้จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายในแต่ละสถานการณ์และความเป็นไปไดข้องแต่ละสถานการณ์ 

มูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายสาํหรับหนีสินถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที 3 
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บริษัท คิวรอน จํากดั     
     
สินทรัพย์ทีได้มาและหนสิีนทีรับมา     มูลค่ายุติธรรม 

    (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      54,228 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน    214,122 

สินคา้คงเหลือ    159,998 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน    2,835 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์    23,298 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    51,052 

เครืองหมายการคา้    238,690 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้    81,510 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน    20,076 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน    3,001 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน    (57,613) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน    (111,086) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (1,664) 

หนีสินหมุนเวียนอืน    (486) 

หนีสินตามสัญญาเช่า    (52,078) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (28,478) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน    (29,550) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้    567,855 

หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 24)    136,285 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้ทีได้รับ    431,570 

ค่าความนิยมจากการซือธุรกิจ    169,376 

สิงตอบแทนทีโอนให้    600,946 

     

เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัย่อย    54,228 

เงินสดทีจ่าย    (600,946) 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    (546,718) 
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บริษัท อเล็กซีเทรนนงิ แอนด์ คอนซัลติง จํากดั     
     
สินทรัพย์ทีได้มาและหนสิีนทีรับมา     มูลค่ายุติธรรม 

    (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      1,161 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน    15,892 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน    38 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    821 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน    120 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน    (1,244) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (159) 

หนีสินหมุนเวียนอืน    (3,354) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน    (4,105) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้    9,170 

หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 24)    2,201 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้ทีได้รับ    6,969 

ค่าความนิยมจากการซือธุรกิจ    1,524 

สิงตอบแทนทีโอนให้    8,493 

     

เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัย่อย    1,161 

เงินสดทีจ่าย    (8,493) 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    (7,332) 

 

มูลค่ายตุิธรรมตอ่ไปนีไดพิ้จารณาโดยเกณฑก์ารประมาณการ 

 

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เครืองหมายการคา้และความสัมพนัธ์กับลูกคา้) ได้รับการพิจารณา

ประมาณการโดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ได้มาทีระบุไดแ้ละหนีสินที

รับมา และปันส่วนมูลค่ายตุิธรรมของรายการ ณ วนัทีซือ ซึง ณ วนัทีรายงาน กลุ่มบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินที

เสร็จสมบูรณ์จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ 
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ค่าความนิยม 

 

ปัจจยัสาํคญัทีทาํให้เกิดค่าความนิยมคือ ประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการแลกเปลียนความรู้และความเชียวชาญระหวา่ง

บุคลากรซึงจะเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและการพฒันาผลิตภณัฑ ์ค่าความนิยมที

เกิดจากการซือธุรกิจนีไม่สามารถนาํมาหักเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้  

 

7 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอืนที

เกียวขอ้งกนัทีมีรายการระหว่างกนัทีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัตอ่ไปนี 

 

ชือกิจการหรือบุคคล 

ประเทศท ี

จัดตัง / สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

นายสราวุฒิ พรพฒันารักษ์ ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน    

สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงันีรวมถึงเป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการของกลุ่มบริษทั 

บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จาํกดั ไทย เกียวขอ้งกนัโดยกรรมการ 

บริษทั นามะ นามะ กรุ๊ป จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน    

สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่

ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี รวมถึงกรรมการ

ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าทีในระดับ

บริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด  ราคาตลาดหกัส่วนลด 

รายไดค้่าเช่าและบริการ  ตามอตัราทีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดค้่าบริการขนส่ง  ตามอตัราทีตกลงกนัซึงคิดเป็นร้อยละของยอดซือสินคา้ 

รายไดค้่าบริหารจดัการ  ตามอตัราทีตกลงกนัตามสัญญาซึงคิดเป็นร้อยละของยอดขายสินคา้  

ดอกเบียรับ  อตัราเงินฝากประจาํ 

เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 

ซือสินคา้  ราคาตลาดหกัส่วนลด 

ค่าส่งเสริมการขาย  ตามอตัราทีตกลงกนัตามสัญญา 

 

7.1 รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด - - 157,086 373,996 

รายไดค้่าเช่า - - 539 515 

รายไดค้่าเช่าช่วง - - 542 - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3,468 5,003 

ดอกเบียรับ - - 3,975 2,201 

เงินปันผลรับ - - 114,000 24,519 

รายไดอื้นๆ - - 2,644 - 

     

บริษัทร่วม     

รายไดค้่าเช่า 16 - 16 - 

รายไดค้่าเช่าช่วง 542 - 542 - 

รายไดอื้นๆ 1,252 - 1,252 - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกยีวข้องกนั     

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 5,299 33,818 - - 

รายไดอื้น 5 - 5 - 

ซือสินคา้ 360 1,058 360 1,058 

ค่าส่งเสริมการขาย 829 5,215 - - 

ค่าเช่า 852 774 852 774 

ค่ารับรอง - 9 - 9 

     

ผู้บริหารสําคัญ     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนสาํคญั     

   ผลประโยชน์ระยะสัน 67,161 39,669 50,760 39,669 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 27,989 168 45 168 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 95,150 39,837 50,805 39,837 

 

7.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอนื งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย   - - 245,302 229,495 

บริษทัร่วม   1 - 1 - 

บริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั 308 1,305 - - 

รวม 309 1,305 245,303 229,495 

หัก ค่าเผอืผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า  

   (2562: ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ) 

 

- - - - 

สุทธิ 309 1,305 245,303 229,495 
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 อัตราดอกเบยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที         

เงินให้กู้ยืมระยะสัน 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพมิขนึ  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2563          

บริษทัยอ่ย 1.90  114,000  136,000  (20,000)  230,000 

รวม   114,000      230,000 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจาก   

การดอ้ยคา่ (2562: ค่าเผือ

หนสีงสัยจะสูญ) 

  

- 

     

- 

สุทธิ   114,000      230,000 

          

2562          

บริษทัยอ่ย 1.90  100,000  24,000  (10,000)  114,000 

รวม   100,000      114,000 

หัก ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ   -      - 

สุทธิ   100,000      114,000 

 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  935  79 

บริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั 71  466  71  264 

รวม 71  466  1,006  343 

 

7.3  สัญญาสําคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) บริษทัมีสัญญาให้บริการกบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั บริษทั ดรีม เดอร์มา

โทโลจี จาํกดั และบริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย ภายใตเ้งือนไขของแต่ละสัญญา บริษทัตกลง

ให้บริการในการเป็นทีปรึกษาแนะนํา รวมทังบริหารจัดการงานต่างๆ ในการนี บริษัทย่อยตกลงจะจ่าย

ค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินทีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา 
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ข) บริษทัมีสัญญาเช่ากับบริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี 

จาํกัด และบริษัท สกิน เมค สไมส์ จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อย ภายใต้เงือนไขของแต่ละสัญญา บริษัทตกลงให้

บริษัทย่อยใช้พืนทีอาคารเพือใช้ประโยชน์เป็นทีตงัสํานักงานภายใตเ้งือนไขและขอ้กาํหนดในแต่ละสัญญา  

ในการนี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

ค) บริษัทมีสัญญาให้บริการฉบับหนึงกับ Do Day Dream Trading Pte. Ltd. ซึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมใน

ต่างประเทศแห่งหนึง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการดา้นการบริหารลูกหนีและการจดัการ

เงินทุน ในการนี บริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทัในอตัราร้อยละ 0.1 

ของยอดรายไดสุ้ทธิ สัญญานีสินสุดเมือทงัสองผ่ายตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเมือฝ่ายใดฝ่ายหนึง

ไดรั้บหนงัสือแจง้ล่วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ในกรณีทีอีกฝ่ายหนึงไม่ปฎิบติัตามขอ้ตกลง 

 

ง) บริษทัอเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ จา้งเหมางาน กบับริษทั  

คิวรอน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหนึง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทั อเล็กซี เทรนนิง 

แอนด ์คอนซัลติง จาํกดั ไดต้กลงทีจะใหบ้ริการในการจดัหาและฝึกอบรมพนักงาน ให้กบับริษทั คิวรอน จาํกดั 

ภายใตเ้งือนไขและแต่ละขอ้กาํหนดในสัญญา ในการนี บริษทัคิวรอน จาํกัด ตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือน

ใหก้บับริษทัอเลก็ซี เทรนนิง แอนด์ คอนซลัติง จาํกดั ตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

จ) บริษทั คิวรอน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ กบับริษทัอเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั

ซึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศอีกแห่งหนึง ภายใต้เงือนไขของสัญญา บริษัท คิวรอน จาํกัด ได้ตกลงทีจะ

ใหบ้ริการในการจดัทาํและให้คาํปรึกษาทางดา้นบญัชี และการบริหารงาน ใหก้บับริษทั อเล็กซี เทรนนิง แอนด์ 

คอนซัลติง จาํกดั ภายใตเ้งือนไขและแต่ละขอ้กาํหนดในสัญญา ในการนี บริษทัอเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอน

ซลัติง จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทั คิวรอน จาํกดั ตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

ฉ) บริษทั คิวรอน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยมีสัญญาเช่ากบับริษทั อเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั ซึงเป็น

บริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหนึง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัคิวรอน จาํกัดไดต้กลงให้บริษทั อเล็กซี   

เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั ใชพื้นทีอาคารเพือใช้ประโยชน์เป็นทีตงัสํานกังานภายใตเ้งือนไขและแต่ละ

ขอ้กาํหนดในสัญญา ในการนี บริษทั อเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือน

ใหก้บับริษทั คิวรอน จาํกดั ตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 214  74  35  27 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 112,694  112,351  22,540  14,789 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 372,686  908,280  229,518  807,142 

เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 2,988  2,985  2,988  2,985 

รวม 488,582  1,023,690  255,081  824,943 

 

9 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สินคา้สําเร็จรูป 381,342  182,700   71,575   97,627 

สินคา้ระหวา่งผลิต 5,180  5,804   5,180   5,804 

วตัถุดิบ 50,997  59,312  50,997  59,313 

บรรจุภณัฑ ์ 96,797  132,156   94,711   130,992 

วสัดุสินเปลือง 3,740  4,150   3,654   4,123 

สินคา้ระหวา่งทาง 14,194  4,034  1,198  3,993 

รวม 552,250  388,156  227,315  301,852 

หัก ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินคา้ (190,842)  (26,340)  (155,533)  (25,187) 

สุทธิ 361,408  361,816  71,782  276,665 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย       

- ตน้ทุนขาย 413,086  217,820  181,725  232,801 

-  การปรับลดมูลค่า 167,909  40,428  143,438  39,203 

สุทธิ 580,995  258,248  325,163  272,004 
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10  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

      งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

ชือกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศที 

กิจการจดัตงั 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

   2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง             

บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั จาํหน่ายเครืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

ไทย 100 100 5,000 5,000 52,655 52,655 - - 52,655 52,655 - 23,000 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ให้การบริการดา้นการบริหาร   

ดา้นเทคนิค ดา้นการเงินและ

สนบัสนุนวิสาหกิจ 

ไทย 100 100 100,000 100,000 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั จาํหน่ายเครืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

ไทย 95 95 50,000 50,000 47,500 47,500 - - 47,500 47,500 - 1,519 

บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั จาํหน่ายเครืองสาํอาง ไทย 70 70 5,000 1,250 3,499 875 - - 3,499 875 - - 

บริษทั คิวรอน จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมความงาม  ไทย 76 - 295,392 - 724,013 - - - 724,013 - 114,000 - 

บริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด ์

คอนซลัติง จาํกดั 

ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้และ

ให้คาํแนะนาํดา้นการขาย 

ไทย 76 - 5,000 - 8,493 - - - 8,493 - - - 

รวม       936,160 201,030 - - 936,160 201,030 114,000 24,519 

บริษัทย่อยทางอ้อม            

Do Day Dream Holding Pte. Ltd. กิจกรรมลงทุน สิงคโปร์ 100 100 USD 2,000,000 USD 2,000,000      

Do Day Dream Trading Pte. Ltd. จาํหน่ายคา้ส่งทวัไป รวมถึง      

นาํเขา้และส่งออก 

สิงคโปร์ 100 100 USD 300,000 USD 300,000      

Do Day Dream Philippines 

   Corporation 

จาํหน่ายคา้ส่งทวัไป รวมถึง      

นาํเขา้และส่งออก 

ฟิลิปปินส์ 51 51 PHP 66,000,000 PHP 66,000,000      
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การซือเงินลงทุน 

 

(1) บริษทัลงทุนในบริษทั คิวรอน จาํกัด โดยการซือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัที 3 มีนาคม 2563 จาํนวน 

1,104,980 หุ้น ในราคาหุ้นละ 543.85 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 600.95 ลา้นบาท ซึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 76 และมีค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัการซือหุ้นจาํนวน 9.01 ลา้นบาท บริษทัได้รับโอนหุ้นแลว้เสร็จเมือ

วนัที 3 มีนาคม 2563 

 

(2) บริษทัลงทุนในบริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดัโดยการซือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัที  

3 มีนาคม 2563 จาํนวน 38,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 223.51 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 8.49 ลา้นบาท ซึงคิดเป็น

สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 76 บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเมือวนัที 3 มีนาคม 2563 

 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั คิวรอน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัย่อยได้อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท (เพิมจาก 145.4 ลา้นบาท 

เป็น 295.4 ลา้นบาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เป็นจาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อย

ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 ซึงบริษทัไดล้งทุนใน

บริษัทย่อยโดยการซือหุ้นสามัญในวนัที 2 มิถุนายน 2563 จํานวน 1,140,001 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท        

เป็นจาํนวนเงินรวม 114 ลา้นบาท ซึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 76 และมีค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการซือ

หุน้จาํนวน 0.05 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 

 

(4) ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สกิน เมค สไมลส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย เมือวนัที 27 เมษายน 2563 ผูถื้อ

หุน้ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติใหเ้รียกชาํระค่าหุ้นส่วนทีเหลือในอตัราร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท คิด

เป็นจํานวนเงิน 3.75 ล้านบาท ซึงบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันที                

13 กรกฎาคม 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 

เมือวนัที 2 เมษายน 2563 บริษทั สกิน เมค สไมล ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 70 ได้ร่วมลงทุนกบั GP Club Company Limited ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัตาม

กฎหมายแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นบริษทัจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑดู์แลผิวขนาดใหญ่ เพอืจดัตงับริษทั เจเอม็เอส โกลบอล โซลูชนั จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 200 ลา้นบาท เพอื

จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัไปยงัประเทศในแถบเอเชีย ทงันี บริษทั สกิน เมค สไมล ์จาํกดั มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 40 

(สัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มของกลุ่มบริษทัร้อยละ 28) 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงนิลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม

       งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศที

กิจการจดัตงั 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

เงินปันผลรับสาํหรับปี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทร่วม                      

บริษทั เจเอม็เอส 

โกลบอล   

โซลูชนั จาํกดั 

ผลิต รับจา้งผลิต คา้ปลีก

และคา้ส่งเครืองสาํอาง 

ไทย 28  -  200,000 - 80,000  - 78,970 - - - 

รวม         80,000  - 78,970 - - - 
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บริษัทร่วมทีไม่มีสาระสาํคัญ  

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมทีไม่มีสาระสําคญัจากจาํนวน

เงินทีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 บริษทัร่วมทีไม่มีสาระสาํคญั 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมทีไม่มีสาระสําคัญ 78,970  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทั (1,030)  - 

 

12 ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม  

 

ตารางต่อไปนีสรุปข้อมูลเกียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัททีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมี

สาระสาํคญั 

 

 31 ธนัวาคม 2563 

 บริษทั คิวรอน จาํกดั 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 24 

  

สินทรัพยห์มุนเวยีน 386,366 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 439,130 

หนีสินหมุนเวียน (103,100) 

หนีสินไม่หมุนเวียน (124,884) 

สินทรัพย์สุทธิ 597,512 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 143,403 

บริษทัยอ่ยอืนทีไม่มีสาระสาํคญั 29,626 

รวม 173,029 
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 31 ธนัวาคม 2563 

 บริษทั คิวรอน จาํกดั 
 (พันบาท) 

รายได ้ 568,588 

กาํไร 38,095 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 38,095 

  

กาํไรทีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,143 

บริษทัยอ่ยอืนทีไม่มีสาระสาํคญั 3,082 

รวม 12,225 

  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 

บริษทัยอ่ยอืนทีไม่มีสาระสาํคญั 1,079 

รวม 1,079 

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 52,432 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 150,000 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  (เงินปันผลทีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 36 ลา้นบาท)  

 

(207,771) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (5,339) 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

  งบการเงินรวม 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 เครืองจกัร

และ 

อุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน             

ณ วนัที 1 มกราคม 2562  59,596  144,266  117,594  17,899  11,307  350,662 

เพมิขึน  -  2,205  7,461  1,368  4,520  15,554 

โอน  -  3,619  10,816  -  (14,435)  - 

จาํหน่าย  -  -  (729)  -  -  (729) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  59,596  150,090  135,142  19,267  1,392  365,487 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 -  -  -  (6,700)  -  (6,700) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  59,596  150,090  135,142  12,567  1,392  358,787 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 -  40,816  23,533  1,167  -  65,516 

เพมิขึน  -  1,078  6,090  27  2,114  9,309 

โอน  -  -  2,138  -  (2,138)  - 

จาํหน่าย  -  -  (491)  -  (1,202)  (1,693) 

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

  

- 

  

- 

  

32 

  

72 

  

- 

  

104 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  59,596  191,984  166,444  13,833  166  432,023 
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  งบการเงินรวม 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 เครืองจกัร

และ 

อุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ค่าเสือมราคา             

ณ วนัที 1 มกราคม 2562  -  20,741  44,976  10,724  -  76,441 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  7,229  20,980  3,007  -  31,216 

จาํหน่าย  -  -  (105)  -  -  (105) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  -  27,970  65,851  13,731  -  107,552 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 -  -  -  (3,930)  -  (3,930) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  -  27,970  65,851  9,801  -  103,622 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 -  24,727  16,808  683  -  42,218 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  8,882  24,800  1,278  -  34,960 

จาํหน่าย  -  -  (407)  -  -  (407) 

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

 

- 

 

- 

 

41 

 

- 

 

- 

 

41 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  -  61,579  107,093  11,762  -  180,434 
             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  59,596  122,120  69,291  5,536  1,392  257,935 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  59,596  122,120  69,291  2,766  1,392  255,165 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  59,596  130,405  59,349  2,071  166  251,587 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เครืองจกัร

และอุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พนับาท) 

ราคาทุน             

ณ วนัที 1 มกราคม 2562  59,596  144,266  115,931  17,899  11,288  348,980 

เพมิขึน  -  2,205  6,961  -  4,539  13,705 

โอน  -  3,619  10,816  -  (14,435)  - 

จาํหน่าย  -  -  (729)  -  -  (729) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  59,596  150,090  132,979  17,899  1,392  361,956 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 -  -  -  (6,700)  -  (6,700) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  59,596  150,090  132,979  11,199  1,392  355,256 

เพมิขึน  -  748  1,758  -  2,114  4,620 

โอน  -  -  2,138  -  (2,138)  - 

จาํหน่าย  -  -  (155)  -  (1,202)  (1,357) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  59,596  150,838  136,720  11,199  166  358,519 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เครืองจกัร

และอุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พนับาท) 

ค่าเสือมราคา             

ณ วนัที 1 มกราคม 2562  -  20,741  44,267  10,724  -  75,732 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  7,229  20,553  2,975  -  30,757 

จาํหน่าย  -  -  (102)  -  -  (102) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  -  27,970  64,718  13,699  -  106,387 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 -  -  -  (3,930)  -  (3,930) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  -  27,970  64,718  9,769  -  102,457 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  7,537  20,586  985  -  29,108 

จาํหน่าย  -  -  (123)  -  -  (123) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  -  35,507  85,181  10,754  -  131,442 

             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  59,596  122,120  68,261  4,200  1,392  255,569 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  59,596  122,120  68,261  1,430  1,392  252,799 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  59,596  115,331  51,539  445  166  227,077 
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ราคาทรัพยสิ์นก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคง

ใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

งบการเงินรวม 64,896  16,989 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 26,840  16,601 

 

การคาํประกัน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดน้าํทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 

95.37 ล้านบาท (2562: 95.61 ล้านบาท) ได้ถูกนําไปวางเป็นหลกัประกันสําหรับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน 

(หมายเหตุขอ้ 18) 

 

14 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

 งบการเงินรวม 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร 

และ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 - 11,204 4,342 7,366 22,912 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 2,804 48,248 - - 51,052 

เพมิขึน  - 2,464 1,345 6,457 10,266 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2,804 61,916 5,687 13,823 84,230 

       

ค่าเสือมราคา       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 - - - 3,930 3,930 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  908 14,534 2,012 3,809 21,263 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  908 14,534 2,012 7,739 25,193 
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 งบการเงินรวม 

 

 ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร 

และ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที 1 มกราคม 2563  - 11,204 4,342 3,436 18,982 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  1,896 47,382 3,675 6,084 59,037 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 3,912 4,342 7,160 15,414 

เพมิขนึ  - 1,346 - 1,346 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  3,912 5,688 7,160 16,760 

      

ค่าเสือมราคา      

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 - - 3,930 3,930 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  1,346 2,012 1,668 5,026 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  1,346 2,012 5,598 8,956 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที 1 มกราคม 2563  3,912 4,342 3,230 11,484 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2,566 3,676 1,562 7,804 
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15 สัญญาเช่า 

 

ในฐานะผู้ เช่า 

 

กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าทรัพย์สินหลายประเภท โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าอาคารและคลังสินคา้ 

สัญญาเช่าเหล่านีมีกาํหนดระยะเวลา 1.5 ถึง 5 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสัุญญาเช่าเมือสินสุดอายสุัญญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระ

เป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหนึงปีก่อนสินสุด

ระยะเวลาเช่าทีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าสาํหรับสัญญา

เช่าใหม่เพือให้มีความยืดหยุ่นในการดาํเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิทีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้

สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่  และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สําคญัหรือมีการ

เปลียนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสาํคญัซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

จํานวนทรัีบรู้ในกําไรหรือขาดทุน        

รายไดค้่าเช่าช่วง  - - (1,084) - 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14     

- ทีดิน  908 - - - 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  14,534 - 1,346 - 

- เครืองจกัรและอุปกรณ์  2,012 - 2,012 - 

- ยานพาหนะ  3,809 - 1,668 - 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  2,002 - 500 - 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสัน  1,177 - 1,123 - 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพย ์

ทีมีมูลค่าตาํ 

 

2,238 - 367 - 

ค่าเช่าจ่าย  - 7,223 - 2,459 
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ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 13.1 ลา้นบาท และ 5.4 ลา้นบาท

ตามลาํดบั 

 

16 ค่าความนยิม 

 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

ราคาทุน     

ณ วนัที 1 มกราคม  -  - 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 6 170,900  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม    170,900  - 

     

ขาดทุนจากการด้อยค่า     

ณ วนัที 1 มกราคม  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม   -  - 

     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที 31 ธันวาคม   170,900  - 

 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทมีีค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมเกิดจากการทีบริษทัซือหุ้นในบริษทั คิวรอน จาํกดั และบริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั 

ในอตัราส่วนร้อยละ 76  เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าค่าความนิยมไดปั้นส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยที์

ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่มบริษทัคือ บริษทั คิวรอน จาํกดั และบริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ คอนซลัติง จาํกดั 
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การทดสอบการด้อยค่า 

 

ในการประเมินและทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าทีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าทีสูงกว่า ระหว่างมูลค่าจาก

การใช้ซึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมหักด้วย ค่าใช้จ่ายที

เกียวขอ้งหากมีการขายธุรกิจ 

 

ทงันีในการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บนนั มาจากการกาํหนดขอ้สมมติ

ทางการเงินจากการประเมินในระยะยาวของผูบ้ริหารโดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง แนวโน้มการเติบโตใน

อนาคตของอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้ง และขอ้มูลทางการเงินในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน 

 

ขอ้สมมติหลกัทีใชใ้นการประมาณการมูลค่าทีจะไดรั้บคืนมีดงันี 

 

อัตราคิดลด 

 

อตัราคิดลดทีใช้มาจากตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ซึงประกอบดว้ย

ขอ้สมมติทางการเงินทีสําคญั ไดแ้ก่ สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินเป้าหมาย ตน้ทุนของหนีสิน และตน้ทุนของส่วน

ของผูถื้อหุน้  

 

อัตราการเติบโตสุดท้าย  

 

อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉลียการเติบโตระยะยาวของดชันีผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเติบโต

ระยะยาวของอุตสาหกรรมทีเกียวข้องในประเทศทีดําเนินธุรกิจ และแผนการเติบโตในระยะยาว รวมถึงการ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต 

 

ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต โดยหลกัประกอบดว้ยการประมาณการเติบโตของ

รายได ้รวมทงัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง โดยพิจารณาจากอตัราเติบโตถวัเฉลียในอดีตทีผ่านมา และประมาณ

การปริมาณขาย ราคาขาย และค่าใช้จ่าย โดยอา้งอิงถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด ประกอบกบัแผนกลยุทธ์และ

การดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 

จากการทดสอบการดอ้ยค่า มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 

กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 

  งบการเงินรวม 

   

หมายเหตุ  

สิทธิบตัร

และ

เครืองหมาย

การคา้  

ความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

 

รวม 

   (พนับาท)   

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   97,296  -  16,188  113,484 

เพมิขนึ   18  -  21  39 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563  

 

97,314 

 

- 

 

16,209 

 

113,523 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6  238,690  81,510  38,396  358,596 

ตดัจาํหน่าย   (18)  -  (6)  (24) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   335,986  81,510  54,599  472,095 

 

ค่าตัดจําหน่ายและ 

   ขาดทุนจากการด้อยค่า  

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   948  -  3,707  4,655 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   761  -  1,721  2,482 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   7,090  -  -  7,090 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 

   1 มกราคม 2563  

 

8,799 

 

- 

 

5,428 

 

14,227 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6  -  -  18,320  18,320 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   1,736  6,793  4,921  13,450 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   10,535  6,793  28,669  45,997 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562   88,515  -  10,781  99,296 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   325,451  74,717  25,930  426,098 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 สิทธิบตัร 

และ 

เครืองหมาย

การคา้  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์  

 

รวม 

   (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   5,456  15,762  21,218 

เพมิขนึ   -  15  15 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563  

 

5,456 

 

15,777 

 

21,233 

เพมิขนึ   -  -  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   5,456  15,777  21,233 

        

ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   948  3,672  4,620 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   762  1,677  2,439 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563  

 

1,710 

 

5,349 

 

7,059 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   763  1,674  2,437 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   2,473  7,023  9,496 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562   3,746  10,428  14,174 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   2,983  8,754  11,737 
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การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ไดแ้ก่ประมาณการรายไดใ้นอนาคต โดยอาศยัประสบการณ์ใน

อดีตปรับปรุงดว้ยรายไดที้คาดวา่จะไดรั้บ และอตัราคิดลดซึงคาํนวณจากตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของเงินทุน ทงันี

จากการทดสอบการด้อยค่า พบว่าประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ดังนันผูบ้ริหารจึงไม่ได้พิจารณาตังสํารองหรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 (2562: ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน 7.09 ล้านบาท) 

 

18 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสินตามสัญญาเช่า  

(2562: หนสิีนตาม

สัญญาเช่าการเงิน) -  60,838  60,838  -  2,214  2,214 

รวมหนสิีนทีมีภาระ

ดอกเบีย -  60,838  60,838  -  2,214  2,214 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 

 ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสินตามสัญญาเช่า  

(2562: หนสิีนตาม

สัญญาเช่าการเงิน) -  8,332  8,332  -  2,214  2,214 

รวมหนสิีนทีมีภาระ

ดอกเบีย -  8,332  8,332  -  2,214  2,214 
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สินทรัพย์ทีใช้เป็นหลักประกันหนีสิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

เงินฝากประจาํ  20,273  20,273  20,273  20,273 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 95,374  95,614  95,374  95,614 

รวม  115,647  115,887  115,647  115,887 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 1,299 ลา้นบาท 

และ 1,016 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 790 ล้านบาท และ 790 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงิน  

จาํนวนเงิน    

ขนัตาํทีตอ้งจ่าย  ดอกเบีย  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขนัตาํทีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562  

ภายใน 1 ปี  506  (97)  409 

1 - 5 ปี  1,888  (83)  1,805 

รวม  2,394  (180)  2,214 

 

19 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 34,773  2,296  3,416  2,134 

รวม 34,773  2,296  3,416  2,134 
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โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้    

มีความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ได้แก่ ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจาก    

อตัราดอกเบีย ความเสียงของการอตัราการเพิมขนึของเงินเดือน และความเสียงจากอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระโครงการ

ผลประโยชน์ผูกพนัตาม 

 

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  2,296 7,096 2,134 5,985 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 33,655 - - - 

      

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน      

(กลบัรายการ) ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  (212) 541 941 481 

ตน้ทุนบริการในอดีต  - 3 - - 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั   56 43 37 40 

  (156) 587 978 521 

      

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน      

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

   

 

  

 

-  ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  1,961 (3,522) 304 (3,363) 

-  ขอ้สมมติทางการเงิน  7 (16) - (18) 

-  การปรับปรุงจากประสบการณ์  321 (1,849) - (991) 

  2,289 (5,387) 304 (4,372) 

      
ผลประโยชน์จ่าย  (3,311) - - - 

ณ วันที 31 ธันวาคม  34,773 2,296 3,416 2,134 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  1.86  2.67  1.49  2.67 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต  4 - 5  3 - 5  5  3 - 5 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 2 - 57  0 - 63  10 - 57  0 - 63 

 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 18.8 ปี (2562: 

16.02 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอืนๆ คงที 

 

 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขนึร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 

อตัราคิดลด (3,508)  (302)  4,071  328 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต 4,024  314  (3,540)   (292) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (274)  (37)  324  46 

อตัรามรณะในอนาคต (14)  (2)  14  312 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขนึร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด  (473)  (278)  563  304 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต 534  292  (459)  (272) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (59)  (34)  60  43 

อตัรามรณะในอนาคต (3)  (2)  3  312 

 

20 ส่วนเกินทุนและสํารอง 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําเงินค่าหุ้นส่วนเกินนีตังเป็นทุนสํารองไว้ (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญันีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

การจัดสรรกําไรและ/หรือกําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุน

สํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกวา่สาํรองตามกฎหมายนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายนีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

สํารองการแปลงค่างบการเงิน 

 

สาํรองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทงัหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
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21 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเครืองสาํอาง และธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญั

อย่างนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 

ส่วนงานที 1  ธุรกิจผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

ส่วนงานที 2  ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 

ทงันี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดใ้ชก้าํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานในการพิจารณา

ผลการดาํเนินงานแต่ละเดือน 

 

การจาํแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั

ไดม้าจากการขายสินคา้ โดยมีจงัหวะในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึงเพียงอยา่งเดียว 

 

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตงัของลูกคา้ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

การจําแนกรายได้          

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 460,487   904,058   641,159  -  1,101,646  904,058  (276,516)  (352,109)  825,130  551,949 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ  326,916   359,443   2,696  -  329,612  359,443  (154,405)  (182,327)  175,207  177,116 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 787,403  1,263,501  643,855  -  1,431,258  1,263,501  (430,921)  (534,436)  1,000,337  729,065 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ                    

   ดาํเนินงาน 313,007  (478)  54,213  -  367,220  (478)  (114,171)  (59,889)  253,049  (60,367) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

90 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (2,002)  (613) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไป 

   ตาม TFRS9 

                 

(17,287) 

  

- 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 

   ในบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

                 

(1,030) 

  

- 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้                 (53,185)  7,763 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี                 179,545  (53,217) 
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สินทรัพยแ์ละหนีสินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงานทีรายงาน                    

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 6,014  5,692  475  -  6,489  5,692  (1,155)  (735)  5,334  4,957 

หนีสินตามส่วนงานทีรายงาน                    

   ณ วนัที 31 ธันวาคม 863  607  124  -  987  607  (546)  (413)  441  194 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 

การจําแนกรายได้    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก    

รายไดจ้ากขายในประเทศ 101,304  274,007 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 57,506  98,507 

รวมรายได้ 158,810  372,514 

    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    

ณ เวลาใดเวลาหนึง 158,810  372,514 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  - 

รวมรายได้ 158,810  372,514 

    
กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ 409,112  51,061 

 

22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  265,172  130,586  83,141  91,774 

โบนสั สวสัดิการและอืนๆ   43,983  20,331  13,300  17,529 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว ้  8,804  7,898  4,908  6,549 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 19   (156)  587  978  521 

รวม  317,803  159,402  102,327  116,373 

 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ

กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้

จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที

ไดรั้บอนุญาต 
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23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุสินเปลือง  334,670  146,100  110,086  162,874 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายและการตลาด  350,184  391,192  10,576  5,536 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 22 317,803  159,402  102,327  116,373 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 167,909  40,428  143,438  39,203 

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  49,786  33,698  32,888  33,195 

ค่าใชจ้่ายสาํนกังาน  35,346  26,467  16,648  21,274 

ค่าธรรมเนียม  20,906  12,506  11,471  6,717 

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัสัญญาเช่า (2562: ค่าเช่าจ่าย) 15 3,415  -  1,490  - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน  -  7,090  -  - 

อืนๆ  57,207  39,924  36,594  34,587 

รวม  1,337,226  856,807  465,518  419,759 

 

24 ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับปีปัจจุบนั   18,219 9,522 - 6,608 

  18,219 9,522 - 6,608 

      

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว  34,966 (17,285) 57,108 (4,012) 

  34,966 (17,285) 57,108 (4,012) 

      

รวมภาษีเงินได้  53,185 (7,763) 57,108 2,596 
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 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ภาษีเงินได้ 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษเีงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 

ภาษเีงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ  

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,289) 

 

458 

 

(1,831) 

 

5,387 

 

(1,077) 

 

4,310 

รวม (2,289)  458  (1,831)  5,387  (1,077)  4,310 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

ภาษีเงินได้ 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษเีงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ   

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (304) 

 

61 

 

(243) 

 

4,372 

 

(874) 

 

3,498 

รวม (304)  61  (243)  4,372  (874)  3,498 
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การกระทบยอดเพอืหา  งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

อัตราภาษีทีแท้จริง   2563  2562  2563 2562 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี     

เงินไดร้วม 

 

 

 

232,730 

  

 

 

(60,980) 

  

 

 

409,112 

  

 

 

51,061 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษเีงินได ้ 20  46,546  20  (12,196)  20  81,822  20  10,212 

ผลกระทบของอตัราภาษีที   

   แตกต่าง         

 

 

  

1,646 

  

 

 

6,683 

   

- 

   

- 

การลดภาษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนั 

  

(3,034) 

   

(3,113) 

   

(3,034) 

   

(3,113) 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (22)    (29)    (22,800)    (4,903) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   3,718    3,269    1,171    885 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิม   (107)    (2,335)    (75)    (485) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที 

ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   

 

4,414 

    

 

- 

    

 

- 

    

 

- 

อนืๆ   24    (42)    24    - 

รวม 23  53,185  -  (7,763)  14  57,108  5  2,596 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 115,024 24,550  37,530  7,104 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (154,447) (1,808)  (89,256)  (1,783) 

สุทธิ (39,423) 22,742  (51,726)  5,321 
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 งบการเงินรวม    

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน     

 ณ วันที 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ไดม้าจาก  ณ วันที 31 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอืน  การซือธุรกิจ  ธันวาคม 

      (หมายเหตุข้อ 6)  

 (พันบาท)   

2563         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

กาํไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 9,287  (2,457)  -  -  6,830 

ลูกหนีการคา้ 1,278  2,757  -  391  4,426 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (96)  -  205  109 

สินคา้คงเหลือ 5,268  32,048  -  1,484  38,800 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ 

    สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 394 

 

(66)  -  - 

  

328 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์ 

   ระยะยาวของพนกังาน    459 

  

(694)  458  6,731 

  

6,954 

รายไดจ้ากสินคา้ฝากขาย -  (205)  -  30,737  30,532 

ยอดขาดทุนยกไป 7,864  19,048  -  -  26,912 

อืนๆ -  133  -  -  133 

รวม 24,550  50,468  458  39,548  115,024 

          

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ -  (1,361)  -  -  (1,361) 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า 

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุน (1,608) 

 

(86,272)  -  - 

 

 

(87,880) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ 

    สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - 

 

2,014  -  (67,205) 

  

(65,191) 

อืนๆ (200)  185  -  - (15) 

รวม (1,808)  (85,434)  -  (67,205) (154,447) 

          

สุทธิ 22,742  (34,966)  458  (27,657)  (39,423) 
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 งบการเงินรวม  

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วันที 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วันที 31 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน  ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 2,805  6,482  -  9,287 

ลูกหนีการคา้ 234  1,044  -  1,278 

สินคา้คงเหลือ 1,260  4,008  -  5,268 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 150  244  -  394 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์        

   ระยะยาวของพนกังาน 1,418  118  (1,077)  459 

ยอดขาดทุนยกไป 1,163  6,701  -  7,864 

รวม 7,030  18,597  (1,077)  24,550 

        

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารหนีถือไวเ้พือคา้ (352)  (1,256)  -  (1,608) 

อืนๆ (144)  (56)  -  (200) 

รวม (496)  (1,312)  -  (1,808) 

        

สุทธิ 6,534  17,285  (1,077)  22,742 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วันที 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วันที 31 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหนีการคา้ 1,246  (898)  -  348 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  76  -  76 

สินคา้คงเหลือ 5,037  26,069  -  31,106 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 394  (66)  -  328 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์        

   ระยะยาวของพนกังาน 427  196  61  684 

ยอดขาดทุนยกไป -  4,988  -  4,988 

รวม 7,104  30,365  61  37,530 

        

หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ -  (1,361)  -  (1,361) 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย  

   มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (1,608) 

 

(86,272)  -  (87,880) 

อืนๆ (175)  160  -  (15) 

รวม (1,783)  (87,473)  -  (89,256) 

        

สุทธิ 5,321  (57,108)  61  (51,726) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วันที 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วันที 31 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหนีการคา้ 73  1,173  -  1,246 

สินคา้คงเหลือ 1,115  3,922  -  5,037 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 150  244  -  394 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์        

   ระยะยาวของพนกังาน 1,197  104  (874)  427 

รวม 2,535  5,443  (874)  7,104 

        

หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารหนีถือไวเ้พือคา้ (352)  (1,256)  -  (1,608) 

อืนๆ -  (175)  -  (175) 

รวม   (352)    (1,431)  -  (1,783) 

        

สุทธิ 2,183  4,012  (874)  5,321 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสินสุดในระหว่างปี 2565-2568 โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชวัคราวที

เกิดจากขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจาํนวนเงิน 22.07 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) ซึงไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพือรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 4.41 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 

เนืองจากความไม่แน่นอนทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 
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25 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

  สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 

 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นส่วนของ 

   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขันพืนฐาน) 169,253 (53,785)  352,005  48,465 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 

(ขันพืนฐาน) ณ วันที 31 ธันวาคม  317,888 317,888  317,888  317,888 

       

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 0.53 (0.17)  1.11  0.15 

 

26 เงินปันผล 

 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปนี 

 

 วนัทีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

 อตัราเงินปันผล 

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563       

เงินปันผลประจาํปี 7 เมษายน 2563 เมษายน 2563  0.125  39.74 

เงินปันผลระหวา่งกาล 14 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563  0.358  113.80 

รวม    0.483  153.54 

       

ปี 2562       

เงินปันผลประจาํปี 24 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562  0.50  158.94 
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27 เครืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดังต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน

ทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดัดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

สินทรัพยท์างการเงินอืน             

หน่วยลงทุน             

   - ตราสารทุน  2,047  2,047  -  2,047  -  2,047 

  - ตราสารหนี  1,036  1,036  -  1,036  -  1,036 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิอืน  3,083  3,083         

             

หนสิีนทางการเงิน             

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์  29  29  -  -  29  29 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2562           

ตราสารหนีถือไวเ้พือคา้  2,908  -  2,908  -  2,908 
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เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

   
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ    

   ตอ้งการของตลาดทีวดัมูลค่าดว้ย  

   มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ  

   ขาดทุน (2562: เงินลงทุนเพือค้า) 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัทีรายงาน 

   
สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put Option)  พิจารณาการจ่ายชาํระทีคาดการณ์ไวค้ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย

ใชอ้ตัราคิดลดทีปรับค่าความเสียง การจ่ายชาํระทีคาดการณ์ไว้

ถูกกําหนดด้วยการพิจารณาถึงสถานการณ์ทีเป็นไปได้ของ

กําไรสุทธิทีคาดการณ์ไว้ จํานวนเงินทีต้องจ่ายในแต่ละ

สถานการณ์และความเป็นไปไดข้องแต่ละสถานการณ์ 

 

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ (Put Option)   

ณ วนัที 1 มกราคม  - - 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 35,919  - 

การเปลียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรม     

-  รับรู้ในรายไดอื้น  (6,804)  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม  29,115  - 
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(ข) รายการเคลือนไหวของตราสารทุนและตราสารหนีทีอยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารหนีและตราสารทุนทีอยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

ณ วนัที 

1 มกราคม  ซือ  ขาย  

ปรับปรุง

มูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม  

 (พันบาท) 

2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

- 

  

1,601,061 

  

- 

  

445,676 

  

2,046,737 

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

2,908,042 

  

2,516,000 

  

(4,381,175) 

  

(6,274) 

  

1,036,593 

รวม 2,908,042  4,117,061  (4,381,175)  439,402  3,083,330 

          

2562          

เงนิลงทุนชัวคราว          

หลกัทรัพยเ์พอืคา้  1,101,760  5,100,000  (3,301,760)  8,042  2,908,042 

รวม 1,101,760  5,100,000  (3,301,760)  8,042  2,908,042 

 

(ค) นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงนิ 

 

กรอบการบริหารจัดการความเสียง 

 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความ

เสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงรับผิดชอบในการพฒันาและ

ติดตามนโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานการดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทั จัดทาํขึนเพือระบุและวิเคราะห์ความเสียงทีกลุ่มบริษทัเผชิญเพือ

กาํหนดระดับความเสียงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเสียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอเพือให้สะท้อนการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ใน

ตลาดและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขนัตอนในการบริหารเพือให้พนกังาน

ทงัหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ทีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบตัิและนโยบายการ

บริหารความเสียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสียงให้สอดคลอ้งกบัความเสียงทีกลุ่มบริษทั

เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน  ผูต้รวจสอบภายในทาํ

หน้าทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอและในกรณีพิเศษและจะ

รายงานผลทีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค.1) ความเสียงด้านเครดิต 

 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืองมือทางการเงินไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญเ่กิดจากลูกหนี ทีเป็นลูกคา้

และเงินลงทุนในตราสารหนีของกลุ่มบริษทั 

 

(ค.1.1) ลูกหนีการคา้ ลูกหนีหมุนเวยีนอืนและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั ไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละ

รายอย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืนๆ ซึงอาจส่งผลต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้

ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู่ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้ราย

ใหม่แต่ละรายก่อนทีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงือนไขมาตรฐานในการชาํระเงินและการส่ง

สินคา้ วงเงินยอดขายจะกาํหนดไวส้ําหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายที

เกินกวา่วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมตัิจากผูมี้อาํนาจลงนาม 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่าย

ชาํระสูงสุดที 3 เดือน 
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ตารางทีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเกียวกบัฐานะเปิดตอ่ความเสียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึน

สาํหรับลูกหนีการคา้ 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

ลูกหนีการคา้ 

 ค่าเผอืผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 213,101  - 

เกินกาํหนดชาํระ    

   1 - 30 วนั 48,364  - 

   31 - 60 วนั 11,924  - 

   61 - 90 วนั 2,973  - 

   มากกวา่ 90 วนั 37,722  (23,043) 

รวม 314,084  (23,043) 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (23,043)   

สุทธิ 291,041   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

ลูกหนีการคา้ 

 ค่าเผอืผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 35,681  - 

เกินกาํหนดชาํระ    

   1 - 30 วนั 8,236  - 

   31 - 60 วนั 2,686  - 

   61 - 90 วนั 11,771  - 

   มากกวา่ 90 วนั 168,488  (1,704) 

รวม 226,862  (1,704) 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (1,704)   

สุทธิ 225,158   
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อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตทีเกิดขึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่านี

คูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพือสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดทีเก็บขอ้มูล สภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทุีคาดการณ์ไวข้องลูกหนี 

 

ลูกหนีการค้า งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 142,501  87,264 

เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 53,307  85,345 

3 - 6 เดือน 19,446  29,801 

6 - 12 เดือน 3,727  16,347 

มากกวา่ 12 เดือน 8,998  6,229 

 227,979  224,986 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (6,389)  (6,229) 

สุทธิ 221,590  218,757 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 15 วนั ถึง 180 วนั 

 

(ค.1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตดว้ยการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องและ

คู่สัญญาทีมีอนัดบัเครดิตอยา่งนอ้ย AAA จากบริษทัจดัอนัดบัเครดิต TRIS Rating 

 

กลุ่มบริษทัติดตามการเปลียนแปลงของความเสียงด้านเครดิตด้วยการติดตามการจัดอันดับเครดิต

ภายนอกทีมีการเผยแพร่ โดยพิจารณาว่าอนัดบัเครดิตทีเผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัหรือไม่

และเพือประเมินวา่ความเสียงดา้นเครดิตเพิมขนึอยา่งมีนยัสําคญั ณ วนัทีรายงาน โดยไมไ่ดถู้กสะทอ้น

ในอันดับเครดิตทีเผยแพร่หรือไม่ เพือประกอบในการพิจารณา กลุ่มบริษัทมีการทบทวนการ

เปลียนแปลงของผลตอบแทน หากสามารถหาได ้ประกอบกบัข่าวทีมีการเผยแพร่และขอ้มูลการกาํกบั

ดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลของลูกหนี 
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(ค.1.3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัทีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ถูก

จาํกัดเนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินทีมีอันดับความน่าเชือถือ ซึงกลุ่มบริษัท

พจิารณาว่ามีความเสียงดา้นเครดิตตาํ 

 

(ค.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษัทกาํกับดูแลความเสียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด 

 

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน โดย

จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขนัต้นซึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม

สัญญา 

  
งบการเงนิรวม  

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ

นอ้ยกว่า 

 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนสิีนทางการเงิน           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอนื 

221,903  221,903  -  -  221,903 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ 29,115  29,115  -  -  29,115 

หนีสินตามสัญญาเช่า 60,838  21,283  17,120  22,435  60,838 

 311,856  272,301  17,120  22,435  311,856 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ

นอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนสิีนทางการเงิน           

เจา้หนีการคา้  33,507  33,507  -  -  33,507 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ 29,115  29,115  -  -  29,115 

หนีสินตามสัญญาเช่า 8,332  3,941  4,384  7  8,332 

 70,954  66,563  4,384  7  70,954 

  
  งบการเงนิรวม 

   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

 ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินฝากประจาํ  0.7 - 1.1  2,985  -  2,985 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 1.1 - 1.45  -  20,273  20,273 

   2,985  20,273  23,258 

        

หนสิีนทางการเงิน        

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.80  409  1,805  2,214 

   409  1,805  2,214 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินฝากประจาํ  0.7 - 1.1  2,985  -  2,985 

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 1.9  114,000  -  114,000 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 1.1 - 1.45  -  20,273  20,273 

   116,985  20,273  137,258 

        

หนสิีนทางการเงิน        

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.80  409  1,805  2,214 

   409  1,805  2,214 

 

(ค.3) ความเสียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงจากธุรกิจปกติซึงมาจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาดและ

อตัราแลกเปลียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือ

ออกอนุพนัธ์เพอืการเก็งกาํไรหรือเพือการคา้ 

 

(ค.3.1) ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งกบัการซือและการขายทีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อนัเป็นผลมาจาก

การมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ฐานะเปิดต่อความเสียงจากเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม 

 

ดอลลาร์สิงคโปร์        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9  423  -  - 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -  23  -  - 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ 9  446  -  - 

        

ดอลลาร์ฮ่องกง        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,349  5,868  -  - 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ 2,349  5,868  -  - 

        

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,799  -  6,799  - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,704  8,553  1,704  41,617 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 728  4,730  728  4,730 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ 9,231  13,283  9,231  46,347 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ทีเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและดอลลาร์

ฮ่องกงทีมีต่อเงินสกุลอืนๆ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ทีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครืองมือทาง

การเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นและกาํไรหรือขาดทุนเป็น

จาํนวนเงินตามทีแสดงไวด้า้นล่าง การวิเคราะห์ขา้งตน้ตงัอยู่บนขอ้สมมติทีว่าตวัแปรอืนโดยเฉพาะ

อตัราดอกเบียเป็นอตัราคงที และไม่คาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อยอดขายและยอดซือทีคาดการณ์ไว ้
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ กาํไร/ (ขาดทุน)  กาํไร/ (ขาดทุน) 

 เปลียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

ดอลลาร์ฮ่องกง 1 23  (23)  -  - 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 78  (78)  78  (78) 

 

(ค.3.2) ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัรา

ดอกเบียตลาด ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซึงมีความเกียวขอ้ง

โดยตรงกบัสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีมีดอกเบีย ความเสียงจากอตัราดอกเบียนีไดถู้ก

บริหารอยา่งต่อเนืองโดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการลดผลกระทบต่อดอกเบียจ่ายสุทธิ ซึงอาจถูกกระทบ

อย่างมีสาระสาํคญัจากการเปลียนแปลงไปในทางลบของอตัราดอกเบีย กลุ่มบริษทัไดจ้ดัการความเสียง

ดังกล่าวโดยพิจารณาสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทังอัตราดอกเบียคงทีและอตัรา

ดอกเบียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านอัตราดอกเบีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เครืองมือทางการเงินทีมีอัตราดอกเบียคงที        

สินทรัพยท์างการเงิน 23,261  23,258  23,261  23,258 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย -  -  230,000  114,000 

 23,261  23,258  253,261  137,258 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีมีอัตราดอกเบียคงที 

 

กลุ่มบริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินซึงมีอตัราดอกเบียคงทีด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่มีการกําหนดอนุพนัธ์ (สัญญาแลกเปลียนอตัรา

ดอกเบีย) เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงตามการป้องกนัความเสียงในมูลค่ายุติธรรม ดงันนั 

การเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีรายงานไม่ส่งผลต่อกาํไรหรือขาดทุน 
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28 การบริหารจัดการทุน   

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนักลงทุน เจา้หนี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

29 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

เครืองจกัรและอุปกรณ์  723 1,850  723 1,850 

รวม  723 1,850  723  1,850 

        

ภาระผูกพนัอืนๆ        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสัน  3,957 10,149  3,453  4,929 

หนงัสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าจากธนาคาร  273 273  273  273 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซือสินคา้และ 

  วสัดุทียงัไม่ไดใ้ช ้

 

7,242 -  -  - 

รวม  11,472 10,422  3,726  5,202 

 

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

(30.1) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติั

ให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลประจาํปีจากกาํไรสะสม

ทียงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 317.89 ลา้น

หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 158.95 ลา้นบาท ทงันีโดยการประกาศจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดร้ับการ

อนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนเมษายน 2564 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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(30.2) ตามทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5 กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการ

ผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนวปฏิบตัิดงักล่าวสินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ยงัคงดาํเนินอยูภ่ายหลงัจากทีแนวปฏิบตัิดงักล่าวไดสิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้

โดยมีการตรวจพบผูต้ิดเชือเป็นจาํนวนเพิมขึนอย่างต่อเนืองและมีการแพร่ระบาดไปทวัประเทศไทย 

เพือเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพือเฝ้าระวงัและ

ควบคุมการแพร่ระบาด โดยสนบัสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลียงการรวมตวักนั และ

จาํกดัการเดินทาง ในขณะเดียวกนั จากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 

เริมนาํไปใชไ้ดแ้ลว้และกาํลงัแจกจ่ายไปทวัโลก อยา่งไรก็ตาม ในขณะนียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าวคัซีน

ดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากน้อยเพียงใด และ

การแพร่ระบาดจะสินสุดลงเมือใด 

 

เนืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลียนแปลงไดทุ้กเมือ ณ ขณะนีจึงไม่สามารถ

คาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดทียงัคงดาํเนินอยู่ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่าย

วคัซีน ทีอาจมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัทงันี ผูบ้ริหารไดต้ิดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิดและ

ดาํเนินการเพือลดผลกระทบให้มากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

