
 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษทั”) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที

สาํคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ดว้ย

เช่นกนั 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินขา้งต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

และเฉพาะของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

  



 

 2

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

1. ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส       

โคโรนา 2019 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบทาํให้กลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และให้บริการกบั

ลูกคา้ทีตอ้งการรับประทานอาหารภายในร้านไดต้งัแต่วนัที 22 มีนาคม 2563 ตามมาตรการลอ็คดาวน์เพือ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แต่สามารถใหลู้กคา้ซือสินคา้และรับกลบัได ้หรือใหบ้ริการแบบส่งถึงบา้น

ได ้ต่อมารัฐบาลไดผ้่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์เพือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทาํให้กลุ่มบริษทั

กลบัมาดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ ตงัแต่วนัที 17 พฤษภาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 นนัส่งผลไปทุกภาคส่วน ดงันนั จาํนวนลูกคา้ทีมาใชบ้ริการจึงยงั

ไม่เขา้สู่ภาวะปกติ เหตกุารณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความ

คืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ

การหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขนึอยา่งต่อเนือง ทงันี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นตา่งๆ เมือสถานการณ์เปลียนแปลง 

2. ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 ในระหวา่งไตรมาสที 4 ปี 2563 บริษทัฯได้

ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสิน และหนีสินทีอาจ            

เกิดขึนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันนั 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯจึงพิจารณา

ยกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผอ่นปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติม

ทางบญัชีเพอืรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีประกาศ

โดยสภาวิชาชีพบญัชี เรืองการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ทีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงทีผ่านมาซึงไม่มี

ผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงเลือกนาํมาตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางการบญัชีสาํหรับ

เรืองการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือปฏิบติัอยู ่โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน

รวมและเฉพาะกิจการของบริษทั 

ทงันี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีดงักล่าวทงั 2 ขอ้แต่อยา่งใด 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดลุยพินิจเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ       

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เรืองเหล่านี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเรืองเหล่านีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดังต่อไปนี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการถือเป็นรายการหลกัของกลุ่มบริษทัทีมีจาํนวนรายการและจาํนวนเงินทีมีนยัสาํคญั

และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั ทงันีกลุ่มบริษทัมีรายการขายและบริการผา่นสาขาเป็น

จาํนวนมากซึงกระจายทวัประเทศ โดยเป็นการขายผา่นเงินสดและบตัรเครดิต นอกจากนี สถานการณ์การแข่งขนั

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืมมีความรุนแรงขึน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งปรับกลยทุธ์ทางการตลาดและจดั

กิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเนืองเพือกระตุน้ยอดขาย ดว้ยเหตุนี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบ

การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบการควบคุมทวัไปของระบบ

สารสนเทศโดยรวมและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูม้ี

หนา้ทีรับผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพือทดสอบทางปฏิบติัตามการควบคุมทีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

นอกจากนี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างรายการขายและบริการทีเกิดขึนในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี

เพือตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ ประกอบกบัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได้

จากการขายและบริการแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการ

ขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทาํผ่านใบสําคญัทวัไป (Journal voucher) 
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การด้อยค่าของค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ใหค้วามสําคญัเรืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                

งบการเงินขอ้ 17 เนืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัทีฝ่าย

บริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์นั รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะ

ยาวทีเหมาะสม ซึงทาํให้เกิดความเสียงในการแสดงมูลค่าค่าความนิยม  

ในการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดและ

แบบจาํลองทางการเงินทีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่าย

บริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติทีสาํคญัที

ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยที์จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่ม

บริษทัโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษทั รวมถึง

เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงเพอืประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดทีฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉลียของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม รวมถึง

ปรึกษาผูเ้ชียวชาญภายในสาํนกังานฯ เพือช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าวโดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก

ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ชียวชาญ ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทีสําคญัต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว 

นอกจากนี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั ซึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ

เชือมนัในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนนั 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนนนัมี

ความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวให้ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํ 

งบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 

การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการ

ดาํเนินการต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนืองตอ่ไปได ้

ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนั

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี 

  



 

 6

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน         

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ

ความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานตอ่เนืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแตเ่พียง

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้

วางแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง

ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที

ขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่างๆทีมีนยัสําคญัมากทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีใน

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์                  

ทีผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี 

 

 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 509,452,008        808,107,695       383,587,704        508,643,560       

เงินลงทุนชวัคราว 4, 9 -                          7,225,069,278    -                           6,437,426,824    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7, 10 110,000,215        157,845,146       196,807,720        276,424,868       

สินคา้คงเหลือ 11 418,164,039        358,098,079       378,378,219        309,863,744       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4, 12 7,153,654,136     -                          6,255,937,743     -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4 118,623,229        191,141,984       85,179,267          152,449,893       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,309,893,627     8,740,262,182    7,299,890,653     7,684,808,889    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4, 12 825,806,858        -                          825,806,858        -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          2,761,479,762     2,761,479,762    

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 895,039,974        902,043,320       912,947,457        912,947,457       

เงินลงทุนระยะยาวอืน 4, 15 -                          1,218,838,142    -                           1,218,838,142    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 16 3,253,668,194     3,769,143,405    2,478,229,407     2,866,865,660    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21 3,956,249,695     -                          3,067,677,304     -                          

ค่าความนิยม 13, 17 1,477,657,048     1,477,657,048    -                           -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4, 18 919,273,423        976,996,122       82,304,219          115,344,587       

สิทธิการเช่า 4, 19 -                          205,964,426       -                           193,374,157       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 181,838,109        121,586,397       148,218,676        108,501,318       

เงินมดัจาํ 534,004,815        529,095,947       356,721,363        357,223,848       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,043,538,116   9,201,324,807    10,633,385,046   8,534,574,931    

รวมสินทรัพย์ 20,353,431,743   17,941,586,989  17,933,275,699   16,219,383,820  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7, 20 1,312,171,112     1,855,307,507    1,113,071,511     1,512,781,209    

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 21,064,471          36,477,189         14,925,394          24,057,813         

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 21 1,126,492,433     -                          831,564,448        -                          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 22 -                          12,849,656         -                           12,849,656         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 145,405,922        278,647,215       142,496,724        217,593,661       

หนีสินหมุนเวียนอืน 239,990,186        283,314,646       181,207,104        220,420,247       

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,845,124,124     2,466,596,213    2,283,265,181     1,987,702,586    

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 21 2,564,580,262     -                          2,017,022,828     -                          

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 22 -                          38,502,572         -                           38,502,572         

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23 718,466,074        617,352,274       630,148,174        553,721,258       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 165,270,362        170,985,763       -                           -                          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 4 212,547,040        21,461,956         156,486,222        21,663,402         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,660,863,738     848,302,565       2,803,657,224     613,887,232       

รวมหนีสิน 6,505,987,862     3,314,898,778    5,086,922,405     2,601,589,818    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

        หุน้สามญั 920,878,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 920,878,100        920,878,100       920,878,100        920,878,100       

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

       หุน้สามญั 920,878,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 920,878,100        920,878,100       920,878,100        920,878,100       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,785,027,903     8,785,027,903    8,785,027,903     8,785,027,903    

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 656,331,057        656,331,057       656,331,057        656,331,057       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 92,585,000          92,585,000         92,585,000          92,585,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,064,100,985     3,844,557,041    2,391,531,234     3,160,649,715    

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,076,922            7,098,631           -                           2,322,227           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,522,999,967   14,306,477,732  12,846,353,294   13,617,794,002  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 324,443,914        320,210,479       -                           -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,847,443,881   14,626,688,211  12,846,353,294   13,617,794,002  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,353,431,743   17,941,586,989  17,933,275,699   16,219,383,820  

-                          -                          -                           -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 13,360,876,148  17,408,959,581  11,119,294,555  15,163,808,622  

เงินปันผลรับ 13 -                          -                          -                          352,499,843       

รายไดอื้น 260,634,488       330,138,147       431,733,180       479,091,386       

รวมรายได้ 13,621,510,636  17,739,097,728  11,551,027,735  15,995,399,851  

ค่าใช้จ่าย 27

ตน้ทุนขายและบริการ 4,577,203,543    5,482,624,603    4,428,111,382    5,654,149,285    

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 6,765,532,533    7,901,861,167    5,185,426,828    6,361,222,446    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,181,435,713    1,281,077,006    851,667,426       1,007,449,581    

ค่าใชจ่้ายอืน 14 -                          -                          -                          55,759,396         

รวมค่าใช้จ่าย 12,524,171,789  14,665,562,776  10,465,205,636  13,078,580,708  

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,097,338,847    3,073,534,952    1,085,822,099    2,916,819,143    

รายไดท้างการเงิน 25 33,747,167         131,732,290       33,598,728         131,491,944       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (6,303,864)          (41,091,701)        -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน 26 (73,296,526)        (690,344)             (57,531,895)        (690,344)             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,051,485,624    3,163,485,197    1,061,888,932    3,047,620,743    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (139,879,619)      (553,253,624)      (153,126,616)      (482,021,042)      

กาํไรสําหรับปี 911,606,005       2,610,231,573    908,762,316       2,565,599,701    

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 907,372,570       2,603,590,376    908,762,316       2,565,599,701    

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 4,233,435           6,641,197           

911,606,005       2,610,231,573    

กาํไรต่อหุ้น 29

กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.99                    2.83                    0.99                    2.79                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับปี 911,606,005       2,610,231,573    908,762,316       2,565,599,701    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีถูกหรือจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (699,482)             (931,013)             -                          -                          

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                          5,579,000           -                          5,579,000           

โอนผลจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ทีจาํหน่ายระหวา่งงวดไปกาํไรหรือขาดทุน (2,902,783)          -                          (2,902,783)          -                          

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28 580,556              (1,115,799)          580,556              (1,115,799)          

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ

    เบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,322,227)          4,463,201           (2,322,227)          4,463,201           

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั 23.2 (37,018,840)        (102,805,823)      (25,385,490)        (95,152,677)        

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28 6,762,619           20,377,874         5,077,098           19,030,535         

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (30,256,221)        (82,427,949)        (20,308,392)        (76,122,142)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี (33,277,930)        (78,895,761)        (22,630,619)        (71,658,941)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 878,328,075       2,531,335,812    886,131,697       2,493,940,760    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 874,094,640       2,524,694,615    886,131,697       2,493,940,760    

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 4,233,435           6,641,197           

878,328,075       2,531,335,812    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,051,485,624    3,163,485,197    1,061,888,932    3,047,620,743    

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (111,768,413)      (63,862,879)        (103,906,252)      (51,130,679)        

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

      ในตราสารหนี (18,829,978)        (15,593,630)        (19,120,201)        (14,559,940)        

   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 23,026,554         (22,095,047)        23,026,554         (22,095,048)        

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                          1,704,002           -                          1,704,002           

   ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          -                          -                          55,759,396         

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6,303,864           41,091,701         -                          -                          

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 2,783,970           3,068,429           2,783,970           3,068,429           

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 22,452,249         26,898,820         18,650,723         22,470,881         

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,136,979,493    777,055,959       1,551,722,439    604,746,026       

   ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า (277,482,225)      -                          (193,335,055)      -                          

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์

      สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,402,139         27,451,552         14,938,856         20,999,559         

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 79,039,169         58,527,808         64,684,461         51,301,647         

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น

      มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ(โอนกลบั) -                          (107,534)             -                          -                          

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนทีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (16,867,465)        (22,854,432)        (15,911,135)        (21,654,582)        

   รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนทีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (36,477,189)        (44,795,771)        (24,057,812)        (35,477,601)        

   เงินปันผลรับ -                          -                          -                          (352,499,843)      

   ดอกเบียรับ (33,747,167)        (131,584,195)      (33,598,728)        (131,491,944)      

   ดอกเบียจ่าย 91,965,087         690,344              70,832,851         690,344              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 2,948,265,712    3,799,080,324    2,418,599,603    3,179,451,390    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (4,027,683)          (14,848,892)        27,744,534         (11,763,926)        

   สินคา้คงเหลือ (62,849,930)        (20,783,377)        (71,298,445)        (11,463,673)        

   สินทรัพยห์มนุเวียนอืน (36,964,683)        209,570,432       (41,194,103)        211,055,906       

   เงินมดัจาํ (4,908,868)          (30,916,019)        502,485              (19,642,830)        

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (490,321,217)      (103,516,906)      (365,852,281)      (178,653,393)      

   หนีสินหมุนเวียนอืน (26,456,995)        52,501,503         (23,302,008)        50,341,546         

   รายไดร้อตดับญัชี 21,064,471         34,879,203         14,925,393         23,905,108         

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (14,944,209)        (24,311,958)        (13,643,035)        (24,380,997)        

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 13,277,628         196,914              5,739,757           132,452              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,342,134,226    3,901,851,224    1,952,221,900    3,218,981,583    

   เงินสดรับจากดอกเบีย 85,619,781         106,142,822       85,471,342         106,050,571       

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (335,811,614)      (573,754,557)      (262,283,257)      (493,471,018)      

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 2,091,942,393    3,434,239,489    1,775,409,985    2,831,561,136    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

(หน่วย: บาท)

นายฤทธิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนีและเงินฝากประจาํลดลง 657,096,555       1,885,808,873    759,598,556       1,879,609,215    

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ -                          (223,875,000)      -                          (223,875,000)      

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (1,939,453,967)   -                          (2,069,999,950)   

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (302,172,388)      (658,967,945)      (197,939,293)      (487,922,632)      

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,423,935)        (26,141,789)        (8,383,735)          (24,733,720)        

เงินสดจ่ายสาํหรับสิทธิการเช่า -                          (404,321)             -                          (404,321)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,630,970           5,978,682           10,966,841         24,620,057         

เงินปันผลรับ -                          -                          -                          352,499,843       

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 343,131,202       (957,055,467)      564,242,369       (550,206,508)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (1,076,156,877)   -                          (807,135,805)      -                          

เงินปันผลจ่าย (1,657,572,405)   (2,394,279,570)   (1,657,572,405)   (2,394,279,412)   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,733,729,282)   (2,394,279,570)   (2,464,708,210)   (2,394,279,412)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (298,655,687)      82,904,452         (125,055,856)      (112,924,784)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 808,107,695       725,203,243       508,643,560       621,568,344       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 509,452,008       808,107,695       383,587,704       508,643,560       

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ 48,822,294         101,637,472       38,902,848         72,760,265         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 902,860,372       -                          674,348,414       -                          

   ซืออุปกรณแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้

      สัญญาเช่าการเงิน -                          50,661,883         -                          50,661,883         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

สาํรองการเปลียนแปลง ส่วนของผูมี้ส่วนได้

จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ มูลค่าเงินลงทุนทีวดั รวมองคป์ระกอบ รวม ส่วนเสียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนทุนจากการจา่ย สาํรอง แปลงค่า มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร อืนของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,717,674,184    5,707,417          (2,140,974)             3,566,443             14,176,062,687    -                         14,176,062,687    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         -                         -                         -                          -                         -                             -                            -                            313,569,282      313,569,282         

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,603,590,376    -                         -                             -                            2,603,590,376      6,641,197          2,610,231,573      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         (82,427,949)        (931,013)            4,463,201              3,532,188             (78,895,761)          -                         (78,895,761)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,521,162,427    (931,013)            4,463,201              3,532,188             2,524,694,615      6,641,197          2,531,335,812      

เงินปันผลจา่ย 31 -                         -                         -                         -                         (2,394,279,570)   -                         -                             -                            (2,394,279,570)     -                         (2,394,279,570)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,844,557,041    4,776,404          2,322,227              7,098,631             14,306,477,732    320,210,479      14,626,688,211    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,844,557,041    4,776,404          2,322,227              7,098,631             14,306,477,732    320,210,479      14,626,688,211    

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         907,372,570       -                         -                             -                            907,372,570         4,233,435          911,606,005         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         (30,256,221)        (699,482)            (2,322,227)             (3,021,709)            (33,277,930)          -                         (33,277,930)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         877,116,349       (699,482)            (2,322,227)             (3,021,709)            874,094,640         4,233,435          878,328,075         

เงินปันผลจา่ย 31 -                         -                         -                         -                         (1,657,572,405)   -                         -                             -                            (1,657,572,405)     -                         (1,657,572,405)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,064,100,985    4,076,922          -                             4,076,922             13,522,999,967    324,443,914      13,847,443,881    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

สาํรองการเปลียนแปลง

จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุนทวีดั

ทุนเรือนหุ้นทอีอก ส่วนทุนจากการจา่ย สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,065,451,568    (2,140,974)             13,518,132,654    

กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        2,565,599,701    -                             2,565,599,701      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        (76,122,142)       4,463,201               (71,658,941)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        2,489,477,559    4,463,201               2,493,940,760      

เงินปันผลจา่ย 31 -                        -                        -                        -                        (2,394,279,412)   -                             (2,394,279,412)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,160,649,715    2,322,227               13,617,794,002    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,160,649,715    2,322,227               13,617,794,002    

กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        908,762,316       -                             908,762,316         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        (20,308,392)       (2,322,227)             (22,630,619)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        888,453,924       (2,322,227)             886,131,697         

เงินปันผลจา่ย 31 -                        -                        -                        -                        (1,657,572,405)   -                             (1,657,572,405)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        2,391,531,234    -                             12,846,353,294    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจติตเ์กษม



 1………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

………………………………....………กรรมการ 

                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสินสุดที 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและ

ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และมีภมูิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบกิจการภตัตาคารโดยใชเ้ครืองหมายการคา้ “เอ็ม เค เรสโตรองต”์ 

ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่เีลขที 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสาขาเปิดใหบ้ริการจาํนวน 722 สาขา (เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 499 สาขา) 

(2562: 733 สาขา เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 508 สาขา) 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่างต่อเนือง 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วง

โซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจาํกดัหรือหยุดชะงกัการผลิต การดาํเนินงานทีล่าชา้ขึน เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบทาํให้กลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และให้บริการกบัลูกคา้ทีต้องการ

รับประทานอาหารภายในร้านไดต้งัแต่วนัที 22 มีนาคม 2563 ตามมาตรการล็อคดาวน์เพือควบคุมการแพร่

ระบาดของโรค แต่สามารถใหลู้กคา้ซือสินคา้และรับกลบัได ้หรือให้บริการแบบส่งถึงบา้นได ้ต่อมารัฐบาล

ไดผ้่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์เพือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทาํให้กลุ่มบริษทักลบัมาดาํเนินธุรกิจ

ได้ตามปกติ ตงัแต่วนัที 17 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 นันส่งผลไปทุกภาคส่วน ดังนัน จาํนวนลูกคา้ทีมาใช้บริการจึงยงัไม่เขา้สู่ภาวะปกติ 

เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดใน

ปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสิน

และหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ 

เมือสถานการณ์เปลียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าออกตามความใน

พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตงัขึน

ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)     

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ร้านอาหาร ไทย 100 100 

บริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ 

จาํกดั 

ให้บริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซพัพลาย

จาํกดั 

ผลิตอาหารเพือจาํหน่าย ไทย 100 100 

บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชนั เซ็นเตอร์ จาํกดั วิจยั พฒันาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมเกียวกบั

ผลิตภณัฑอ์าหารและ

เครืองดืม 

ไทย 100 100 

บริษทั คาตาพลัท ์จาํกดั ลงทุนในกิจการร้านอาหาร ไทย 100 100 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท คาตาพัลท์ จํากดั)    

บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกดั ร้านอาหาร ไทย 65 65 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมที

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้ 

ค)  บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแตว่นัทบีริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมนีแลว้  
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ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) ในการบนัทึกบญัชีเกียวกับการซือกิจการ ผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท์ีซือตามราคา

ยุติธรรมและมูลค่าทีจ่ายซือไดแ้สดงไวเ้ป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบนั  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้หเ้ช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัครังแรก

โดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนทีแสดง

เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพมิเติมทางบัญชีเพือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือก

เพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบั และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตัิทางบัญชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอน

เกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมีผล

บังคับใช้สําหรับการจัดทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา

ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563  
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ในระหวา่งไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีในเรืองดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะไม่นาํขอ้มูลเกียวขอ้งสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

- เลือกทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ

เปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที

ไดส่้วนลด พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตาม

สัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในกาํไร

หรือขาดทุน 

ในไตรมาสที 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของค่าความนิยม

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันนั ในการ

จดัทาํงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตาม

มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเฉพาะเรืองการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ที

กลุ่มบริษทัได้เคยถือปฏิบติัในช่วงทีผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษทั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกนํามาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชี

สาํหรับเรืองดงัต่อไปนีมาถือปฏิบติัอยู ่

- เลือกทีจะไม่นําการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ

เปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที

ได้ส่วนลด พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบียจากหนีสินตาม

สัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในกาํไร

หรือขาดทุน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าการนาํมาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติม

ทางการบญัชีสําหรับเรืองการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลังวันที 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  

1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มี

เนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ           

งบการเงินของกลุ่มบริษทัในปีทีเริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัติ  

 ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิในระหว่างปีปัจจุบนั 

โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนืองจากการนาํ

มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี   
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน กลุ่ม

เครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐาน           

การรายงาน          

ทางการเงิน 

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชวัคราว 7,225,069 (7,225,069) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - 7,313,050 - 7,313,050 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 191,142 (87,981) - 103,161 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 1,218,838 - 1,218,838 

เงินลงทุนระยะยาวอนื 1,218,838 (1,218,838) - - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,769,144 - (26,974) 3,742,170 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 976,996 - (23,709) 953,287 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 4,434,166 4,434,166 

สิทธิการเช่า 205,965 - (205,965) - 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
    

หนีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - - 1,088,852 1,088,852 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12,850 - (12,850) - 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 2,955,203 2,955,203 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 38,503 - (38,503) - 

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 21,462 - 184,816 206,278 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน กลุ่ม

เครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐาน         

การรายงาน        

ทางการเงิน 

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชวัคราว 6,437,427 (6,437,427) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - 6,525,408 - 6,525,408 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 152,450 (87,981) - 64,469 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 1,218,838 - 1,218,838 

เงินลงทุนระยะยาวอนื 1,218,838 (1,218,838) - - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,866,866 - (22,151) 2,844,715 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 115,345 - (23,709) 91,636 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,421,087 3,421,087 

สิทธิการเช่า 193,374 - (193,374) - 

     

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - - 846,009 846,009 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12,850 - (12,850) - 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 2,258,131 2,258,131 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 38,503 - (38,503) - 

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 21,663 - 129,066 150,729 
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4.1 เครืองมือทางการเงนิ 

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามทีกาํหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่าตามบญัชี

เดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

  

มูลค่ายตุิธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 808,108 - - 808,108 808,108 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 157,845 - - 157,845 157,845 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 7,313,050 7,313,050 - - 7,313,050 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 1,218,838 - 918,588 300,250 1,218,838 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 9,497,841 7,313,050 918,588 1,266,203 9,497,841 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี

เดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

 

 

มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อนื 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 508,643 - - 508,643 508,643 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 276,425 - - 276,425 276,425 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6,525,408 6,525,408 - - 6,525,408 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 1,218,838 - 918,588 300,250 1,218,838 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 8,529,314 6,525,408 918,588 1,085,318 8,529,314 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน  
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4.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือ

ปฏิบติัครังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 3,499,423 2,810,667 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 604,204 343,630 

หกั:  สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (810) (810) 

สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (110,115) (100,700) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 3,992,702 3,052,787 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 51,353 51,353 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 4,044,055 3,104,140 

อตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละตอ่ปี) 1.39 - 3.18 1.39 - 3.18 

   

ประกอบดว้ย   

หนีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,088,852 846,009 

หนีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 2,955,203 2,258,131 

 4,044,055 3,104,140 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สิทธิในการใชพ้นืที 4,388,306 3,375,227 

เครืองตกแต่ง ติดตงั และอปุกรณ์สาํนกังาน 22,151 22,151 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,709 23,709 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,434,166 3,421,087 
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5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการขายและบริการ  

 รายไดส่้วนใหญ่ประกอบด้วยรายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืมในภตัตาคาร ซึงรับรู้เมือไดส่้งมอบ

สินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิม สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบและบริการทีไดใ้หห้ลงัจากหักส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก  

 รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 

 รายได้ดอกเบีย  

 รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อืน  

 รายไดอื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 

ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปแสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทงัหมดรวมทงัค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา

ใดจะตาํกวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้

  มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บประมาณจากราคาทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่าย

เพอืให้ขายสินคา้นนัได ้
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5.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

5.5 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี 

ส่วนปรับปรุงทีดิน    5 ปี 

อาคาร     20 ปี 

ส่วนปรับปรุงพืนทีเช่า   ตามอายสุัญญาเช่า 

งานระบบ    10 ปี 

อุปกรณ์เครืองครัวและอุปกรณ์ดาํเนินงาน  5 ปี 

เครืองจกัรและอปุกรณ์   5 ปี และ 10 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงั และอปุกรณ์สาํนกังาน  3 ปี และ 5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและอปุกรณ์ระหวา่งติดตงั 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจากบญัชี 
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5.6 ค่าความนิยม  

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่า

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกว่าตน้ทนุการรวม

ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

 เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท์ีก่อใหเ้กิดเงินสด)ทีคาดวา่จะได้รับ

ประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วย

ของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสด) หาก

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสดตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์นั ณ วนัทีซือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการอืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเริมแรก

ของสินทรัพยน์นัตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์นั 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์นั

เกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี 

  อายกุารให้ประโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  5 ปี และ 10 ปี 

เครืองหมายการคา้  30 ปี 
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5.8 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงาน

ของบริษทัฯทมีีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

5.9 สัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถา้สัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท์ีระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีสิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักดว้ยสิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าทีไดรั้บ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า อายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี 

สิทธิในการใชพ้ืนที 3 - 9 ปี 

อุปกรณ์เครืองครัวและอุปกรณ์ดาํเนินงาน ตามอายสุัญญาเช่า 

เครืองตกแตง่ ติดตงัและอปุกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5 ปี 

สิทธิการเช่า ตามอายุสญัญาเช่า 
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หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนีสินตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที

ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินนั และการจ่ายค่าปรับเพือ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กับดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเหตุการณ์

หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพมิของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มลูค่าตามบญัชีของ

หนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีสิน

ตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือมีการ

เปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท์ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท์ีเช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตาํกวา่  

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กรณีสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินทีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนจากการไดม้าซึง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

5.10 เงนิตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที

ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั 

 รายการทีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 

วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์

กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลด

เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนั

ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท์ีกาํลงัพิจารณาอยู่ ในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึง

เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย

ตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและ

สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ีไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงกลุ่ม

บริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ได้แก่  โครงการเงินรางวัลการ

ปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ (Projected Unit 

Credit Method) โดยผู ้เ ชียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

5.13 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลด

เปลืองภาระผกูพนันนั และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  
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5.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนัน โดยใช้

อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอตอ่การนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้ง

กบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.15 เครืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้

รายได ้  
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนนัเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัทีระบุไว้

เท่านนั  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของงบกาํไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ตราสารหนี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เมือกลุ่มบริษทั

ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

เงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั 

ทงันี รายไดด้อกเบีย กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอน

กลบัรายการผลขาดทุนนนัจะรับรู้ในส่วนของงบกาํไรขาดทนุและคาํนวณดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบัสินทรัพย์

ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ในขณะทีการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอืน ๆ จะรับรู้

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของงบกาํไรขาดทุนเมือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินนนั 

  



 20………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

………………………………....………กรรมการ 

                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาํไรขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของงบกาํไรขาดทุน 

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ีถือไวเ้พือคา้ 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายได้อืนในส่วนของงบกาํไร

ขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดั

รายการหนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัดจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง

แสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของงบกาํไรขาดทนุ  

การตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัได้

สินสุดลง หรือไดม้ีการโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัน รวมถึงไดม้ีการโอนความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัน แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดม้ีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสินนันแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันนั ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมี

อยู่ให้เป็นหนีสินใหม่จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซึงมีข้อกําหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของงบกาํไรขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบียทแีทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า  

ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิมขึนอยา่งมีนยัสําคญันบัตงัแตก่ารรับรู้รายการเริมแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขนึอยา่งมีนยัสาํคญันบัตงัแต่การ

รับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนตลอดอายทุีเหลืออยู่ของเครืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตจะเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญั เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนันมีการผิดสัญญา เมือมีการค้างชําระการ

จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการ

เงินนนัมีการเพิมขึนของความเสียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสําคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล

ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอืน เช่น อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการคา้

ดังนัน ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายขุองลูกหนี

การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมี

ความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวนัที 1 มกราคม 2563  

ลูกหนกีารค้า 

ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทัวไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี 

เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในงบกาํไรขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน และจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเมือไดจ้าํหน่าย

หลกัทรัพยน์นัออกไป  

ค) เงินลงทนุในตราสารหนีทีจะครบกาํหนดชาํระในหนึงปี รวมทงัทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตาม

ราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตาํกวา่มูลค่าตราสารหนีตามวิธีอตัราดอกเบียที

แทจ้ริง ซึงจาํนวนทีตดัจาํหน่าย/รับรู้นีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึงแสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

มูลค่ายตุิธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

5.16 ตราสารอนุพนัธ์ 

 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือป้องกนัความเสียงจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน ทงันี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์

และแสดงเป็นหนีสินทางการเงินเมือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 
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 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน หรือหนีสินไม่หมุนเวียนอืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อืนเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหนีสินหมุนเวียน 

5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตได้ที

เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด  

 ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรม ดงันี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนั

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่า

ยตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลทีเกิดขึนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 
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 สัญญาเช่า  

การกาํหนดอายสัุญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน

ฐานะผู้ เช่า 

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย

คาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่ม

บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั     

การกาํหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิม – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึง

สินทรัพย์ทีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึงตวัแปรทีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ

เทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเสียงทางดา้นเครดิต (ทงัของธนาคารและคู่สัญญา) 

สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว การ

เปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 

ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกับการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง

เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 
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 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีได้มา ตลอดจนการทดสอบ

การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด รวมทงัการเลือกอัตราคิดลดทีเหมาะสมในการ

คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนนั ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ

พนักงาน 

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อืนของพนักงาน ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการ

ประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกับกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัท และบุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 929 1,157 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 23 24 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 177 155 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

เงินปันผลรับ - - - 353 ตามอตัราทีประกาศจ่าย 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 9 19 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพมิ 

รายไดค้่าเช่า - - 6 6 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ซือสินคา้ - - 211 248 ราคาตลาด 

ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 128 165 ราคาตลาด 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - - 2 - ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

รายการธุรกิจกบักิจการที

เกยีวขอ้งกนั     

 

ขายสินคา้ 1 5 1 5 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ขายสินทรัพยถ์าวร - 3 - 3 ราคาตลาด 

รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 3 5 3 5 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน 4 3 4 3 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการ

ดาํเนินงาน 

7 9 7 9 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - 8 - 8 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 43 58 43 - ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ค่าเช่าอปุกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 42 44 25 28 ราคาตลาด 

ค่าเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างจ่าย 28 36 28 36 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ค่าขนส่งจ่าย 160 192 160 192 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ค่าบริการจ่าย 97 35 74 28 ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัเก็บสินคา้ 147 43 147 43 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย และกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562    

มีรายละเอียดดงันี  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีการค้าและลกูหนอีืน - กิจการที

เกียวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทัย่อย - - 113,502,566 140,018,146 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,908,713 4,854,175 1,905,931 4,754,022 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - กิจการที

เกียวขอ้งกนั 1,908,713 4,854,175 115,408,497 144,772,168 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการที

เกียวข้องกนั (หมายเหตุ 20)     

บริษทัย่อย - - 36,235,829 38,000,076 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 48,803,410 63,793,969 40,526,164 53,122,145 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - กิจการที

เกียวขอ้งกนั  48,803,410 63,793,969 76,761,993 91,122,221 

สัญญาสําคัญกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

สัญญาใหสิ้ทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการดาํเนินธุรกิจ 

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิในการใช้เครืองหมายการคา้และรูปแบบการ

ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุกียากีรูปแบบไทยในประเทศญีปุ่ นแก่บริษทั 

พลีนัส-เอ็มเค จาํกดั ซึงเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัในประเทศญีปุ่ น โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา

ตามทีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอายุ 3 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง

แจง้สินสุดสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัสินสุดสัญญา 180 วนั 

สัญญารับจา้งบริหารงาน 

บริษทัฯเข้าทาํสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกัด ซึงบริษทัฯตกลงรับจ้าง

บริหารงานในด้านการปฏิบัติงานทีสาขา ด้านการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ด้านการจัดซือ ด้าน

การตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะ

ได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 13.5 ลา้นบาท โดยมีผล

บงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 (2562: อตัราเดือนละ 12.5 ลา้นบาท) สัญญาจะมี

การต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนสินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 



 28………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

………………………………....………กรรมการ 

                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึงบริษทัฯ

ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและ

บริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนใน

อตัราเดือนละ 0.24 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 (2562: อตัรา

เดือนละ 0.17 ลา้นบาท) สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษทัฯจะได้รับหนังสือแจง้

ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อกัษรจากบริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกัด ล่วงหน้าก่อน

สินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซัพพลาย จาํกดั ซึงบริษทัฯตกลง

รับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซือ ด้านการบญัชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ

ควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือน

ละ 0.25 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 (2562: อัตราเดือนละ 

0.20 ลา้นบาท) สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงค์

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนสินสุดระยะเวลาในแต่ละ

รอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกดั ซึงบริษทัฯตกลงรับจ้าง

บริหารงานในด้านการจัดซือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการ

ฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.31 

ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 (ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2561 - 

31 สิงหาคม 2562: อตัราเดือนละ 0.22 ลา้นบาท และตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563: อตัรา

เดือนละ 0.31 ลา้นบาท) 

บริษทัฯเข้าทาํสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จํากัด ซึงบริษทัฯตกลงรับจ้าง

บริหารงานในด้านการจัดซือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการ

ฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.78 

ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 ธนัวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไป

อีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั แหลมเจริญ 

ซีฟู้ด จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนสินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

สัญญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพืนทีและสัญญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพืนทีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 

จาํกดั ทงัสิน 6 แห่ง รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเงือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา

ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี สัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้อีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จํากัด มิได้

ปฏิบติัผิดสญัญา 
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สัญญาใหเ้ช่าอาคาร 

เมือวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าอาคารกบับริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซัพพลาย 

จาํกดั โดยทีฝ่ายหลงัตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษทัฯเป็นจาํนวน 0.54 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านีมี

กาํหนดระยะเวลาเช่า 6 ปี นับแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที 30 เมษายน 2565 ต่อมาเมือวนัที 17 

พฤษภาคม 2559 บริษทัฯและบริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซัพพลาย จาํกดั ตกลงเปลียนจาํนวนพืนทีเช่า

และอตัราค่าเช่าเป็นจาํนวน 0.37 ลา้นบาทต่อเดือน 

เมือวนัที 15 มิถุนายน 2560 และบริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั ตกลงเปลียนจาํนวนพนืทีเช่า

และอตัราค่าเช่าเป็นจาํนวน 0.46 ลา้นบาทต่อเดือน 

เมือวนัที 28 ตุลาคม 2563 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าอาคารกบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกดั โดยที

ฝ่ายหลังตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯเป็นจาํนวน 0.02 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านีมีก ําหนด

ระยะเวลาเช่า 1 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที 31 ตุลาคม 2564 

สญัญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

เมือวนัที 1 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างกับบริษทั โกลบอล แอสเซท ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั โดยทีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าทีดิน รวม 6 โฉนด พร้อมสิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงที

จะจ่ายค่าเช่าเป็นจาํนวน 1.69 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญามีผลบงัคบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัที 31 

ธนัวาคม 2560 และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสินสุดลงไม่

นอ้ยกวา่ 90 วนั 

เมือวนัที 16 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกัด ได้ตกลงทาํ

สัญญาเช่าฉบบัใหม่ โดยทีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าเป็น

จาํนวน 1.94 ลา้นบาทตอ่เดือน สัญญามีผลบงัคบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ

บริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  

สัญญาสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงานกบับริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกดั ซึงบริษทัฯตกลง

ให้บริการพืนทีทีจอดรถบรรทุกและพืนทีสํานักงาน สาธารณูปโภคและการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

รถบรรทุก โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.53 ลา้นบาท โดยมี

ผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 (ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 

2562: อตัราเดือนละ 1.28 ลา้นบาท และตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563: อตัราเดือนละ 0.48 

ลา้นบาท) 
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สัญญาเช่าทีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เมือวนัที 1 มีนาคม 2556 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าทีดินและอาคารคลงัสินค้ากับบริษทั โกลบอล แอสเซท         

ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั โดยทีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าทีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงทีจะจ่ายค่าเช่า

ตามอตัราทีระบุในสัญญา สัญญาเช่านีมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัที     

31 ตุลาคม 2576 ทงันีสัญญาดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯเริมชาํระค่าเช่างวดแรกในวนัที 1 พฤศจิกายน 2556 เป็น

ตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสินสุดลงไม่น้อยกว่า 

90 วนั  

เมือวนัที 18 เมษายน 2559 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าทีดินเพิมเติมกับบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ 

จาํกดั โดยทฝ่ีายหลงัตกลงให้เช่าทีดินและบริษทัฯตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าตามอตัราทีระบุในสัญญา สัญญาเช่านีมี

กาํหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที 31 ตุลาคม 2576 ทงันีสัญญาดงักล่าว

ระบุให้บริษทัฯเริมชําระค่าเช่างวดแรกในวนัที 1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความ

จาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

สัญญาจา้งบริการจดัเก็บสินคา้และขนส่งสินคา้ 

บริษทัฯ เขา้ทาํสัญญากบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกดั โดยทีฝ่ายหลงัตกลงรับจา้งเป็นผูจ้ดัเก็บสินคา้

และขนส่งสินคา้ให้กบับริษทัฯ และบริษทัฯตกลงทีจะจ่ายค่าบริการตามอตัราทีระบุในสัญญา สัญญาสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 143 158 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 5 

รวม 150 163 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯมีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานแก่กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 3.3 ลา้น

บาท (2562: 2.3 ลา้นบาท) 
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 115,414,732 195,051,954 92,288,399 158,534,019 

เงินฝากธนาคาร 394,037,276 613,055,741 291,299,305 350,109,541 

รวม 509,452,008 808,107,695 383,587,704 508,643,560 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ตอ่ปี (2562: ร้อยละ 

0.10 ถึง 0.37 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนชัวคราว 

9.1  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนชวัคราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

(หน่วย: บาท) 

   งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

เงินฝากประจาํ   1,600,000,000 1,600,000,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (หมายเหตุ 9.2)   5,625,069,278 4,837,426,824 

รวม   7,225,069,278 6,437,426,824 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 1.70 ถึง 1.95 ต่อปี 

9.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

(หน่วย: บาท) 

   งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในประเทศ - ราคาทุน   5,595,022,042 4,810,438,180 

บวก: กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่า   30,047,236 26,988,644 

เงินลงทุนชวัคราวในหลกัทรัพยเ์พือคา้ - มูลค่ายติุธรรม   5,625,069,278 4,837,426,824 

ผลจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมาปฏิบัติในปี 2563 เงินลงทุน

ชวัคราวนี ไดถู้กจดัประเภทใหม่โดยแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้สินทรัพยท์างการเงิน

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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10. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 120,648 206,810 92,837,399 116,881,794 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 120,648 206,810 92,837,399 116,881,794 

     

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 61,699,996 62,908,026 44,544,121 43,876,390 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 61,699,996 62,908,026 44,544,121 43,876,390 

รวมลูกหนีการคา้ 61,820,644 63,114,836 137,381,520 160,758,184 

     

ลูกหนีอืน     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,788,065 4,647,365 22,571,098 27,890,374 

เงินทดรองจ่าย 7,772,669 10,516,343 6,963,000 9,486,420 

ดอกเบียเงินฝากคา้งรับ 6,923,829 58,796,443 6,923,829 58,796,443 

อืนๆ 31,695,008 20,770,159 22,968,273 19,493,447 

รวมลูกหนีอืน 48,179,571 94,730,310 59,426,200 115,666,684 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  110,000,215 157,845,146 196,807,720 276,424,868 

 

  



 33………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

………………………………....………กรรมการ 

                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

11. สินค้าคงเหลือ 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 235,650,579 226,873,972 207,049,549 189,659,884 

วตัถุดิบ 59,306,179 41,978,234 56,157,986 36,344,360 

วสัดุอุปกรณ์ 123,207,281 89,245,873 115,170,684 83,859,500 

รวม 418,164,039 358,098,079 378,378,219 309,863,744 

12. สินทรัพย์ทางการเงนิอืน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินอืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยท์างการเงินอืนทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินฝากประจาํ 1 1 

สินทรัพยท์างการเงินอืนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                  

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

เงินลงทุนในตราสารหนี  7,967,145 7,069,429 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ 12,315 12,315 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอืนทีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน 7,979,460 7,081,744 

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน   

ตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  - - 

รวมตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอืน 7,979,461 7,081,745 

   

ประกอบดว้ย   

หมุนเวียน 7,153,654 6,255,938 

ไม่หมุนเวียน 825,807 825,807 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

(หน่วย: บาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลทีบริษทัฯรับ

สาํหรับปีสินสุดวนัที                   

31 ธนัวาคม  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด 

จาํกดั 400,000,000 400,000,000 100 100 299,049,977 299,049,977 - 299,999,947 

บริษทั เอม็เค เซอร์วสิ              

เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 35,000,000 35,000,000 100 100 52,429,895 52,429,895 - 52,499,896 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล 

ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั 280,000,000 280,000,000 100 100 279,999,970 279,999,970 - - 

บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชนั 

เซ็นเตอร์ จาํกดั 60,000,000 60,000,000 100 100 

    

59,999,970     59,999,970 - - 

บริษทั คาตาพลัท ์จาํกดั 2,070,000,000 2,070,000,000 100 100 2,069,999,950  2,069,999,950  - - 

รวม     2,761,479,762 2,761,479,762 - 352,499,843 

13.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึงมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั 

   (หน่วย: บาท) 

บริษทั 

สัดส่วนทีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรทแีบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียที

ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย

ในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกดั 35 35 324,443,914 320,210,479 4,233,435 6,641,197 

13.3  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั ซึงเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกดั 

 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 176,862,045 228,117,072 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 203,389,621 195,401,140 

หนีสินหมนุเวียน 90,446,103 179,066,126 

หนีสินไม่หมนุเวียน 28,418,170 16,693,190 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: บาท) 

 บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกดั 

 

สาํหรับปี                          

สินสุดวนัที                                   

31 ธนัวาคม 2563 

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วนัที                       

29 พฤศจิกายน 2562                           

(วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุม) ถึงวนัที                  

31 ธนัวาคม 2562 

รายได ้ 759,246,596 116,949,750 

กาํไร   34,957,136 18,974,849 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 34,957,136 18,974,849 

13.4 เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จดัตงับริษทั คาตาพลัท์ จาํกดั 

(“บริษทัย่อย”) เพือดาํเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 0.1 ลา้นหุ้น                 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยบริษทัฯไดถื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่นี 

13.5 เมือวนัที 6 กนัยายน 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัในเรืองดงันี 

- อนุมตัิให้บริษทั คาตาพลัท์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ดาํเนินการลงทุนซือหุ้นสามญัของบริษทั แหลมเจริญ 

ซีฟู้ด จาํกดั (“กิจการ”) ในสัดส่วนร้อยละ 65 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ 2,060 ลา้นบาท การลงทุน

ในกิจการจะอยูภ่ายใตเ้งือนไขบงัคบัทีสาํคญัภายใตส้ัญญาสําคญัทีเกียวขอ้ง ซึงจะตอ้งปฏิบติัใหค้รบถว้น  

- อนุมติัการลงทุนเพิมในบริษทั คาตาพลัท ์จาํกดั (“บริษทัย่อย”) จาํนวน 2,069 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าว

จะมีทุนจดทะเบียนเพิมจาก 1 ลา้นบาท เป็น 2,070 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 207 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 

โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นคงเดิมในอตัราร้อยละ 100 บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนดงักล่าวกับ

กระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที  พฤศจิกายน 2562 

13.6 เมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2562 บริษทั คาตาพลัท ์จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือกิจการโดยการซือ

หุ้นสามญัในบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกัด จากผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีวตัถุประสงค์ในการเขา้ซือกิจการเพือ

เพิมเครือข่ายสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ สร้างผลประโยชน์ส่วนเพิมให้กลุ่มธุรกิจปัจจุบนัของ

กลุ่มบริษทัและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ 

 เมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2562 บริษทัย่อยได้เขา้ซือหุ้นสามัญของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกัดจาํนวน 

1,202,890 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากผูถื้อหุ้นเดิมในมูลค่ารวมทงัสิน 2,060 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดจ่้าย

ชาํระเงินเมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2562 
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 กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยที์ระบุไดท้ีไดม้าและหนีสินทีรับมา ณ วนั

ซือกิจการ โดยการวดัมูลค่านีเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที 4 ของปี 2562 ซึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดั

มูลค่า 12 เดือน นับจากวนัทีซือกิจการตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 

(ปรับปรุง 2561)  

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์ีไดม้าและหนีสินทีรับมา ณ วนัทีซือกิจการของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกดั 

มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 120,546 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 18,972 

สินคา้คงเหลือ  11,184 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,505 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์  136,276 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 858,310 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 55,410 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (70,367) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (27,088) 

รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรสมาชิกรอตดับญัชี (1,445) 

หนีสินหมุนเวียนอืน (20,735) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (14,830) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (171,462) 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (1,364) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 895,912 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (313,569) 

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดรั้บ 582,343 

เงินสดจ่าย 2,060,000 

ค่าความนิยม  1,477,657 

ตน้ทุนการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,060,000 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัย่อยทีซือ (120,546) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  1,939,454 

 รายไดแ้ละกาํไรของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกัด ถูกรวมในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที                    

31 ธนัวาคม 2562 ตงัแต่วนัทีซือกิจการมีจาํนวน 117 ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 หากการรวมธุรกิจเกิดขึนตงัแต่ตน้งวดของปีปัจจุบนั รายไดแ้ละกาํไรของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกดั จะ

ถูกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 826.6 ลา้นบาท และ 120 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

14.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้นีเป็นเงินลงทุนในกิจการซึงบริษทัฯและบริษทัอืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

(หน่วย: บาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน ค่าเผือการดอ้ยค่า 

มูลค่าตามบญัชี                

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอ็ม เค       

พีทีอี ลิมิเท็ด 

ร้านอาหาร 12.5 ลา้นเหรียญ

สิงคโปร์ 

50.00 50.00 45,596,421 42,322,457 149,207,500 149,207,500 (106,885,043) (106,885,043) 42,322,457 42,322,457 

บริษทั เอม็-เซนโค                   

โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริการจดัเก็บสินคา้

และขนส่งสินคา้ 

1,750 ลา้นบาท 49.75 49.75 849,443,553 859,720,863 870,625,000 870,625,000 - - 870,625,000 870,625,000 

รวม     895,039,974 902,043,320 1,019,832,500 1,019,832,500 (106,885,043) (106,885,043) 912,947,457 912,947,457 

 เมือวนัที 13 สิงหาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการลงทุนเพิมในบริษทั เอม็-เซ็นโค โลจิสติกส์ จาํกดั จาํนวน 223.9 ลา้นบาท กิจการร่วมคา้ดงักล่าวมีทุน

จดทะเบียนเพิมเป็น 1,750 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 175 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นคงเดิมในอตัราร้อยละ 49.7 และกิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ด

ทะเบียนเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 4 ตุลาคม 2562 

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด จาํนวน 55.8 ลา้นบาท เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ

พิจารณาวา่มขีอ้บ่งชีของการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว  
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14.2 ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) 

 ในระหวา่งปี ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

การร่วมคา้ งบการเงินรวม 

 2563 2562 

บริษทั พลีนสั แอนด์ เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 3,973 (29,881) 

บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกดั (10,277) (11,211) 

 (6,304) (41,092) 

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั เอม็-เซนโค                     

โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค                       

พีทีอ ีลิมิเทด็ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 372,587 660,698 63,461 46,065 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,423,594 1,150,684 151,655 223,403 

สินทรัพยร์วม 1,796,181 1,811,382 215,116 269,468 

หนีสินหมนุเวียน 57,288 66,373 23,887 33,805 

หนีสินไม่หมนุเวียน 31,468 16,926 100,037 151,018 

หนีสินรวม 88,756 83,299 123,924 184,823 

สินทรัพย์สุทธิ 1,707,425 1,728,083 91,192 84,645 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 49.75 49.75 50.00 50.00 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย์

สุทธิ 849,444 859,721 45,596 42,322 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการ

ร่วมค้า 849,444 

 

859,721 45,596 42,322 
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั เอม็-เซนโค                   

โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค              

พีทีอ ีลิมิเทด็ 

 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 346,428 256,659 252,887 306,290 

รายไดอื้น 13,486 6,661 50,670 1,846 

ตน้ทุนขายและบริการ (308,370) (260,647) (64,825) (73,622) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (66,123) (25,207) (230,785) (294,276) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (14,579) (22,534) 7,947 (59,762) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื (6,078) - - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (20,657) (22,534) 7,947 (59,762) 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 49.75 49.75 50.00 50.00 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (10,277) (11,211) 3,973 (29,881) 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในการร่วมค้า (10,277) (11,211) 3,973 (29,881) 

15. เงินลงทุนระยะยาวอืน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนระยะยาวอืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

(หน่วย: บาท) 

  

งบการเงินรวม/                                         

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล    

เงินฝากประจาํ  300,250,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย  918,588,142 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  1,218,838,142 

เงินลงทุนทวัไป   

ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ

ตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน  7,278,275 

หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า  (7,278,275) 

เงินลงทุนทวัไป - สุทธิ  - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ  1,218,838,142 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.56 ต่อปี
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16. ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พนืทีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เครืองครัวและ

อุปกรณ์

ดาํเนินงาน 

เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง       

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตงั รวม 

ราคาทุน            

1 มกราคม 2562 325,075,815 22,437,088 516,224,416 2,645,120,336 2,399,854,950 1,944,119,127 203,342,233 2,822,236,951 87,759,743 31,214,068 10,997,384,727 

ซือเพมิ - - 454,237 16,451,080 16,022,779 137,523,360 20,053,720 88,745,699 1,121,495 334,520,531 614,892,901 

ซืออุปกรณ์ภายใต ้        

สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - 24,470,363 - - 24,470,363 

เพมิขนึจากการรวมธุรกิจ 

(หมายเหตุ 13.6) - - - 148,089,758 1,912,765 1,731,469 - 1,098,210 - 158,375 152,990,577 

โอนเขา้(ออก) - - 1,965,661 28,763,994 135,267,864 38,600,636 1,124,000 120,946,972 4,653,365 (331,322,492) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (47,583,296) (40,903,758) (204,029,837) (554,100) (80,346,056) (4,834,343) - (378,251,390) 

31 ธนัวาคม 2562 325,075,815 22,437,088 518,644,314 2,790,841,872 2,512,154,600 1,917,944,755 223,965,853 2,977,152,139 88,700,260 34,570,482 11,411,487,178 

การจดัประเภทไปเป็น

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - (6,008,206) - - - (24,470,364) - - (30,478,570) 

ซือเพมิ - - 438,799 3,598,011 10,359,758 80,467,585 2,492,463 43,001,093 - 113,077,849 253,435,558 

โอนเขา้(ออก) - - 1,536,210 42,763,886 30,857,884 8,527,210 1,129,100 35,539,371 - (120,353,661) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (30,258,540) (27,075,323) (21,778,029) (2,904,800) (55,688,187) - (1,049,673) (138,754,552) 

31 ธนัวาคม 2563 325,075,815 22,437,088 520,619,323 2,800,937,023 2,526,296,919 1,985,161,521 224,682,616 2,975,534,052 88,700,260 26,244,997 11,495,689,614 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พนืทีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เครืองครัวและ

อุปกรณ์

ดาํเนินงาน 

เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง       

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตงั รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม            

1 มกราคม 2562 - 22,110,996 328,442,521 1,106,346,394 1,488,262,539 1,584,451,030 124,244,083 2,438,904,228 68,431,099 - 7,161,192,890 

เพมิขนึจากการรวมธุรกิจ 

(หมายเหตุ 13.6) - - - 16,660,206 15,740 27,182 - 11,579 - - 16,714,707 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 67,592 22,833,422 153,736,090 185,119,841 150,344,838 18,679,875 172,493,052 7,887,859 - 711,162,569 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนที

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (31,297,784) (31,969,298) (199,370,171) (279,600) (77,980,523) (3,940,691) - (344,838,067) 

31 ธนัวาคม 2562 - 22,178,588 351,275,943 1,245,444,906 1,641,428,822 1,535,452,879 142,644,358 2,533,428,336 72,378,267 - 7,544,232,099 

การจดัประเภทไปเป็น

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - (1,185,142) - - - (2,319,656) - - (3,504,798) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 67,592 20,278,586 173,595,453 188,514,680 140,124,374 17,062,588 162,156,078 6,966,396 - 708,765,747 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนที

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (13,038,287) (16,260,548) (20,239,029) (2,904,798) (53,140,640) - - (105,583,302) 

31 ธนัวาคม 2563 - 22,246,180 371,554,529 1,404,816,930 1,813,682,954 1,655,338,224 156,802,148 2,640,124,118 79,344,663 - 8,143,909,746 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทดิีน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พนืทีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เครืองครัวและ

อุปกรณ์

ดาํเนินงาน 

เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง       

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตงั รวม 

ค่าเผือการด้อยค่า            

1 มกราคม 2562 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            

31 ธนัวาคม 2562 325,075,815 258,500 167,368,371 1,545,396,966 870,725,778 284,380,202 81,321,495 443,723,803 16,321,993 34,570,482 3,769,143,405 

31 ธนัวาคม 2563 325,075,815 190,908 149,064,794 1,396,120,093 712,613,965 231,711,623 67,880,468 335,409,934 9,355,597 26,244,997 3,253,668,194 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี            

2562 (จาํนวน 120.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     711,162,569 

2563 (จาํนวน 115.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    708,765,747 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พนืทีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เครืองครัวและ

อุปกรณ์

ดาํเนินงาน 

เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง       

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์

ระหว่างติดตงั รวม 

ราคาทุน            

1 มกราคม 2562 303,336,705 22,437,088 457,166,323 2,265,492,137 2,001,661,057 1,396,607,378 139,159,609 2,401,818,205 87,065,986 33,209,849 9,107,954,337 

ซือเพมิ - - 318,437 13,752,752 9,036,767 106,285,854 7,773,020 64,765,534 1,121,495 243,814,840 446,868,699 

ซืออุปกรณ์ภายใต ้       

สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - 24,470,363 - - 24,470,363 

โอนเขา้ (ออก) - - - 89,144,738 67,041,468 6,913,416 1,124,000 68,790,896 4,653,365 (237,667,883) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (40,238,733) (35,869,313) (211,439,382) - (77,094,892) (4,834,343) (8,307,979) (377,784,642) 

31 ธนัวาคม 2562 303,336,705 22,437,088 457,484,760 2,328,150,894 2,041,869,979 1,298,367,266 148,056,629 2,482,750,106 88,006,503 31,048,827 9,201,508,757 

การจดัประเภทไปเป็น

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - - - (24,470,364) - - (24,470,364) 

ซือเพมิ - - 130,799 2,516,813 7,438,107 56,705,098 217,813 34,714,675 - 64,191,502 165,914,807 

โอนเขา้ (ออก) - - 24,210 24,533,371 14,626,212 1,253,532 - 23,936,611 - (64,373,936) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (19,564,692) (16,302,735) (21,351,940) (2,904,800) (51,437,545) - (2,565,726) (114,127,438) 

31 ธนัวาคม 2563 303,336,705 22,437,088 457,639,769 2,335,636,386 2,047,631,563 1,334,973,956 145,369,642 2,465,493,483 88,006,503 28,300,667 9,228,825,762 

ค่าเสือมราคาสะสม            

1 มกราคม 2562 - 22,110,996 302,420,525 967,488,647 1,275,787,438 1,176,719,129 113,969,070 2,116,777,064 67,734,294 - 6,043,007,163 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 67,592 19,828,936 135,952,027 144,686,933 96,423,000 11,805,461 127,615,553 7,841,459 - 544,220,961 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วน

ทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (26,658,112) (27,812,408) (199,607,966) - (74,162,760) (3,940,691) - (332,181,937) 

31 ธนัวาคม 2562 - 22,178,588 322,249,461 1,076,782,562 1,392,661,963 1,073,534,163 125,774,531 2,170,229,857 71,635,062 - 6,255,046,187 

การจดัประเภทไปเป็น

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - - - (2,319,656) - - (2,319,656) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 67,592 17,142,940 135,026,458 142,998,675 83,708,487 8,282,996 112,462,502 6,919,996 - 506,609,646 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วน

ทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (9,780,570) (11,294,066) (14,411,874) (2,904,798) (49,945,424) - - (88,336,732) 

31 ธนัวาคม 2563 - 22,246,180 339,392,401 1,202,028,450 1,524,366,572 1,142,830,776 131,152,729 2,230,427,279 78,555,058 - 6,670,999,445 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดิน 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พนืทีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เครืองครัวและ

อุปกรณ์

ดาํเนินงาน 

เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครืองตกแต่ง       

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์

ระหว่างติดตงั รวม 

ค่าเผือการด้อยค่า            

1 มกราคม 2562 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            

31 ธนัวาคม 2562 303,336,705 258,500 135,235,299 1,251,368,332 649,208,016 145,236,193 22,282,098 312,520,249 16,371,441 31,048,827 2,866,865,660 

31 ธนัวาคม 2563 303,336,705 190,908 118,247,368 1,133,607,936 523,264,991 112,546,270 14,216,913 235,066,204 9,451,445 28,300,667 2,478,229,407 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี      

2562 (จาํนวน 105.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    544,220,961 

2563 (จาํนวน 98.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทเีหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   506,609,646 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 5,083 ลา้นบาท และ 4,753 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 4,259 ลา้นบาท และ 4,089 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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17. ค่าความนิยม 

 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง

การเงินซึงไดรั้บอนุมตัิจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติทีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตของรายไดร้ะยะยาว  1.8 

อตัราคิดลด  11.4 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย

ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกียวข้องกับ

ส่วนงานนนั ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชือว่าค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า  
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีรายละเอียดดงันี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2562 201,082,422 191,118,747 

ซือเพมิ 26,141,789 24,733,720 

ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 26,191,520 26,191,520 

เพมิขึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 13.6) 858,310,234 - 

ตดัจาํหน่าย (93,456) (93,456) 

31 ธนัวาคม 2562 1,111,632,509 241,950,531 

การจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (26,191,520) (26,191,520) 

ซือเพมิ 13,423,935 8,383,735 

ตดัจาํหน่าย - (500,000) 

31 ธนัวาคม 2563 1,098,864,924 223,642,746 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   

1 มกราคม 2562 111,779,944 107,099,633 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 22,932,988 19,582,856 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนทีตดัจาํหน่าย (76,545) (76,545) 

31 ธนัวาคม 2562 134,636,387 126,605,944 

การจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (2,482,813) (2,482,813) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 47,437,927 17,354,955 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนทีตดัจาํหน่าย - (139,559) 

31 ธนัวาคม 2563 179,591,501 141,338,527 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2562 976,996,122 115,344,587 

31 ธนัวาคม 2563 919,273,423 82,304,219 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี   

2562 22,932,988 19,582,856 

2563 47,437,927 17,354,955 
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19. สิทธิการเช่า 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2562 1,111,599,545 1,075,219,786 

ซือเพมิ 404,321 404,321 

31 ธนัวาคม 2562 1,112,003,866 1,075,624,107 

การจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,112,003,866) (1,075,624,107) 

1 มกราคม 2563 - - 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   

1 มกราคม 2562 863,079,038 841,307,741 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 42,960,402 40,942,209 

31 ธนัวาคม 2562 906,039,440 882,249,950 

การจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (906,039,440) (882,249,950) 

1 มกราคม 2563 - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2562 205,964,426 193,374,157 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี   

2562  42,960,402 40,942,209 
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20. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนอีืน 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 1,403,113 20,974,288 27,654,654 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 415,850,396 518,760,830 374,208,501 435,142,432 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 48,803,410 62,390,856 55,787,705 63,467,567 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 72,691,757 74,076,107 64,934,488 59,491,638 

เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ 48,822,294 101,637,472 38,902,848 72,760,265 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 708,301,466 1,066,814,789 543,511,213 837,517,207 

อืนๆ 17,701,789 30,224,340 14,752,468 16,747,446 

รวม 1,312,171,112 1,855,307,507 1,113,071,511 1,512,781,209 

21. สัญญาเช่า 

21.1 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 3 - 20 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สิทธิใน                

การใชพื้นที 

อุปกรณ์

เครืองครัวและ

อุปกรณ์

ดาํเนินงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สํานกังาน 

สินทรัพย ์                

ไม่มีตวัตน สิทธิการเช่า รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 4,084,962 97,379 22,151 23,709 205,965 4,434,166 

เพิมขนึ 843,634 59,226 - - - 902,860 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี (1,272,004) (58,131) (4,894) (5,238) (40,509) (1,380,776) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 3,656,592 98,474 17,257 18,471 165,456 3,956,250 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิใน                

การใชพื้นที 

อุปกรณ์

เครืองครัวและ

อุปกรณ์

ดาํเนินงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สํานกังาน 

สินทรัพย ์                

ไม่มีตวัตน สิทธิการเช่า รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3,116,859 64,994 22,151 23,709 193,374 3,421,087 

เพิมขนึ 615,983 58,365 - - - 674,348 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี (937,289) (41,778) (4,894) (5,238) (38,559) (1,027,758) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 2,795,553 81,581 17,257 18,471 154,815 3,067,677 

ข) หนสิีนตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า   3,908,582 3,029,681 

หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย   (217,509) (181,094) 

รวม   3,691,073 2,848,587 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี   (1,126,493) (831,564) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี   2,564,580 2,017,023 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 34.1 

ภายใตห้วัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง  

  



 

 

 

50

 

………………………………....………กรรมการ 

                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 หนีสินตามสัญญาเช่ามีการเคลือนไหวดงันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 51,353 51,353 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 3,992,702 3,052,787 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัการ

ปรับปรุง 4,044,055 3,104,140 

บวก: เพมิขึนระหวา่งงวด 934,210 690,800 

          การเพิมขนึของดอกเบียระหวา่งงวด 88,665 68,655 

หัก:  ชาํระค่าเช่าระหว่างงวด (1,076,157) (807,136) 

 ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า (277,482) (193,335) 

 ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (22,218) (14,537) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 3,691,073 2,848,587 

ค) ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้                                               

(สุทธิจากส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า) 1,121,962 847,724 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 69,997 55,354 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าตาํ 258 247 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 15,979 12,608 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าพืนทีในอาคารซึงมีการจ่ายชาํระค่าเช่าทีผนัแปรตามยอดขายโดยมีการระบุยอด

ชาํระค่าเช่าขนัตาํ อายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 - 3 ปี  
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ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นําแนวปฎิบัติทางการบัญชี เรืองมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษทัไดน้าํส่วนลดค่าเช่าทีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่ามากลบัรายการค่า

เสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือน

ตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในงบกาํไรขาดทุน 

ง) อืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 

1,092 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจํานวน 820 ลา้นบาท ซึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของ

สัญญาเช่าระยะสัน สัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ และค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรือ

อตัรา นอกจากนี กลุ่มบริษทัมีรายการทีมิใช่เงินสดเพิมขึนสาํหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตาม

สัญญาเช่า จาํนวน 903 ลา้นบาท  และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 674 ลา้นบาท 

21.2   กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสาํหรับอาคารโดยมีอายสุัญญาระหว่าง 1 - 6 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทียกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 169 9,851 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 8,577 

รวม 169 18,428 
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22. หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงิน 

 หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งันี 

    (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม/            

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 54,160,000 

หัก: ดอกเบียรอการตดับญัชี (2,807,772) 

รวม 51,352,228 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (12,849,656) 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 38,502,572 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหนึงเพือเช่าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการ

ดาํเนินงาน โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายปี อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 5 ปี  

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสัญญาเช่าการเงินดงันี 

 (หน่วย: บาท)  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า 13,540,000 40,620,000 54,160,000 

ดอกเบียตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                            (690,344) (2,117,428) (2,807,772) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า 12,849,656 38,502,572 51,352,228 

 ผลจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมาปฏิบติัในปี 2563 หนีสินตาม

สัญญาเช่าการเงินนี ไดถู้กจดัประเภทใหม่โดยแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้หนีสินตาม

สัญญาเช่าตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

23.1 โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นราย

เดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน                 

ทิสโก้ จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนนัออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่ม

บริษทั ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 29.7 ลา้นบาท (2562: 32.8 

ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 25.0 ลา้นบาท (2562: 28 ลา้นบาท) 

23.2 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          

ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              

ระยะยาวอนื                 

ของพนกังาน รวม 

ณ วันที 1 มกราคม 2562 429,451,334 36,049,277 465,500,611 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  34,793,350 5,785,243 40,578,593 

ตน้ทุนดอกเบีย 13,853,643 1,145,812 14,999,455 

ขาดทนุ(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  - 2,949,760 2,949,760 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน:    

ขาดทนุ(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  102,805,823 - 102,805,823 

โอนเขา้ (ออก) 9,157,529 (616,919) 8,540,610 

ผลประโยชนท์ีจ่ายในระหว่างปี (14,312,578) (3,710,000) (18,022,578) 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 575,749,101 41,603,173 617,352,274 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          

ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              

ระยะยาวอนื                 

ของพนกังาน รวม 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 575,749,101 41,603,173 617,352,274 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  44,491,310 3,208,118 47,699,428 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 11,709,154 11,709,154 

ตน้ทุนดอกเบีย 15,448,464 1,247,114 16,695,578 

ขาดทนุ(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  - 2,982,769 2,982,769 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - (47,760) (47,760) 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน:    

ขาดทนุ(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  19,902,397 - 19,902,397 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ 17,116,443 - 17,116,443 

ผลประโยชนท์ีจ่ายในระหว่างปี (12,304,209) (2,640,000) (14,944,209) 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 660,403,506 58,062,568 718,466,074 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          

ของพนกังาน 

ผลประโยชน์          

ระยะยาวอนื                 

ของพนกังาน รวม 

ณ วันที 1 มกราคม 2562 400,058,251 31,589,680 431,647,931 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  29,987,441 4,845,892 34,833,333 

ตน้ทุนดอกเบีย 12,889,424 1,004,766 13,894,190 

ขาดทนุ(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน - 2,574,124 2,574,124 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน:    

 ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  95,152,677 - 95,152,677 

โอนออก (6,199,356) (632,092) (6,831,448) 

ผลประโยชนท์ีจ่ายในระหว่างปี (14,129,549) (3,420,000) (17,549,549) 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 517,758,888 35,962,370 553,721,258 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          

ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              

ระยะยาวอนื                 

ของพนกังาน รวม 

ณ วันที 1 มกราคม 2563 517,758,888 35,962,370 553,721,258 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  34,550,833 2,200,186 36,751,019 

ตน้ทุนบริการในอดีต - 10,523,803 10,523,803 

ตน้ทุนดอกเบีย 13,836,432 1,059,889 14,896,321 

ขาดทนุ(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน - 2,491,642 2,491,642 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - 21,676 21,676 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน:    

 ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  14,907,607 - 14,907,607 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ 10,477,883 - 10,477,883 

โอนออก (5,282,055) (587,202) (5,869,257) 

ผลประโยชนท์ีจ่ายในระหว่างปี (5,533,778) (2,240,000) (7,773,778) 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563 580,715,810 49,432,364 630,148,174 
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 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ 

27.79 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 24.73 ลา้นบาท) (2562: จาํนวน 9.22 ลา้นบาท งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: จาํนวน 8.32 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ

กลุ่มบริษทัประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2562: 19 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) 

 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

  งบการเงินรวม/                                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563 2562 

อตัราคิดลด   1.7 1.9 

อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต                                  

(ขนึกบัช่วงอายขุองพนกังาน)    4.0 - 5.5 4.0 - 5.5 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราคิดลด อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต 

 เพมิขนึ 1% ลดลง 1% เพมิขึน 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (78.6) 94.5 91.1 (77.6) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน (2.7) 3.0 - - 

   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราคิดลด อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต 

 เพมิขนึ 1% ลดลง 1% เพมิขึน 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (72.4) 87.0 83.8 (71.4) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอนืของพนกังาน (2.5) 2.7 - - 
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31 ธนัวาคม 2562 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราคิดลด อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต 

 เพมิขนึ 1% ลดลง 1% เพมิขึน 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (59.1) 70.9 69.5 (59.1) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน (1.9) 2.0 - - 

   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราคิดลด อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต 

 เพมิขนึ 1% ลดลง 1% เพมิขึน 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (54.7) 65.6 64.3 (54.7) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอนืของพนกังาน (1.6) 1.8 - - 

24. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรทุนสํารองตาม

กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

25.     รายได้ทางการเงนิ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดด้อกเบียจากเงินฝากธนาคาร 13,243 92,589 13,095 92,349 

ดอกเบียรับจากเงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 20,478 39,122 20,478 39,122 

อืนๆ 26 21 26 21 

รวม 33,747 131,732 33,599 131,492 
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26.     ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ้่ายดอกเบียของประมาณการหนีสิน                

ในการรือถอน 3,300 - 2,178 - 

ค่าใชจ้่ายดอกเบียของหนีสินจากสัญญาเช่า 69,997 690 55,354 690 

รวม 73,297 690 57,532 690 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืน

ของพนกังาน 4,143,065,053 5,097,610,540 3,200,490,543 4,117,498,205 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 2,273,272,475 2,493,545,548 1,929,319,493 2,247,228,307 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน 657,531,159 1,809,302,505 229,941,225 1,426,183,251 

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์และ

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 756,203,674 777,055,959 523,964,601 604,746,026 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,121,962,155 - 847,723,739 - 

ค่าสาธารณูปโภค 634,187,690 736,128,686 476,343,593 578,228,895 

ค่าโฆษณา 174,166,828 317,797,926 122,976,588 224,045,400 

ค่าขนส่ง 166,473,998 194,859,871 161,895,210 194,859,871 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 155,294,301 158,638,428 121,322,593 122,999,008 

ค่าฝึกอบรม 3,561,193 4,816,988 128,966,493 165,644,767 

ค่าภาษีโรงเรือน 9,500,756 93,015,729 6,940,591 74,720,175 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 18,122,491 35,093,350 13,423,552 27,733,492 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (8,776,607) (17,153,855) (17,389,665) (2,499,802) 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้นาํแนวปฎิบติัทางการบญัชี เรืองมาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือก

เพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยกลุ่มบริษทัได้นําส่วนลดค่าเช่าทีได้รับจากผูใ้ห้เช่ามากลับรายการค่าเสือมราคาจาก

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่า

ทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในงบกาํไรขาดทุน 
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28. ภาษีเงนิได้ 

28.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับปี 192,265,499 536,553,519 183,040,275 462,812,506 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติ

บุคคลของปีก่อน 6,238,058 (653,546) 4,146,045 (352,362) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง

ชวัคราว (58,623,938) 17,353,651 (34,059,704) 19,560,898 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบ

กําไรขาดทุน 139,879,619 553,253,624 153,126,616 482,021,042 

จาํนวนภาษีเงินได้ทีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแตล่ะส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 580,556 (1,115,799) 580,556 (1,115,799) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้ง

กบัผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,762,619 20,377,874 5,077,098 19,030,535 

ภาษีเงนิได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน  7,343,175 19,262,075 5,657,654 17,914,736 
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รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 แสดงไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,051,485,624 3,163,485,197 1,061,888,932 3,047,620,743 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

คูณอตัราภาษี 210,297,125 632,697,039 212,377,786 609,524,149 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       

นิติบุคคลของปีก่อน 6,238,058 (653,546) 4,146,045 (352,362) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท้ีไดรั้บยกเวน้ภาษี - - - (70,499,969) 

การส่งเสริมการลงทุน  

 (หมายเหตุ 28.2) 

 

(4,527,889) 

 

(5,836,762) 

 

- 

 

- 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,804,831 18,792,807 2,446,555 15,817,521 

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่รับรู้ของ     

 บริษทัยอ่ย 14,206,994 2,037,113 - - 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พมิขึน (89,139,500) (93,783,027) (65,843,770) (72,468,297) 

รวม (76,655,564) (78,789,869) (63,397,215) (127,150,745) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่น                  

งบกาํไรขาดทุน 139,879,619 553,253,624 153,126,616 482,021,042 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 19,622,335 19,622,335 15,919,382 15,919,382 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน 138,712,871 119,196,104 126,029,635 110,744,252 

สัญญาเช่า 19,586,694 - 15,364,944 - 

ขาดทุนทางภาษี 12,756,690 - - - 

อืนๆ 3,051,173 6,517,079 2,589,387 5,412,184 

รวม 193,729,763 145,335,518 159,903,348 132,075,818 

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 165,270,362 170,985,763 - - 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือขาย - 580,556 - 580,556 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

ตราสารหนี 9,428,750 5,572,350 9,221,768 5,397,729 

ลูกหนีตราสารอนุพนัธ์ 2,462,904 17,596,215 2,462,904 17,596,215 

รวม 177,162,016 194,734,884 11,684,672 23,574,500 

สินทรัพย(์หนีสิน)ภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีสุทธิ 16,567,747 (49,399,366) 148,218,676 108,501,318 

 สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2563 และ 2562 ดงันี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 181,838,109 121,586,397 148,218,676 108,501,318 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (165,270,362) (170,985,763) - - 

รวมสินทรัพย(์หนีสิน)ภาษีเงินได ้                        

รอการตดับญัชี - สุทธิ 16,567,747 (49,399,366) 148,218,676 108,501,318 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ช้จาํนวน 44.4 ลา้นบาท (2562: 56.6 ลา้นบาท) ทีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี เนืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่าง

ชวัคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได ้ 

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้ของบริษทัย่อยดังกล่าวมีจาํนวนเงิน 57.1 ล้านบาท ซึงจะทยอยสินสุด

ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 

28.2 สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติั

ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงือนไขทีกําหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ทีสําคัญ

ประกอบดว้ย 

ชือบริษทั บริษัท อินเตอร์เนชันแนล 

ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด 

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชัน 

เซ็นเตอร์ จํากดั 

บตัรส่งเสริมเลขที 58-2617-1-00-1-0 63-0843-1-00-2-0 

1. วนัทีในบตัรส่งเสริม 18 ธนัวาคม 2558 7 สิงหาคม 2563 

2. เพอืส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตอาหารสําเร็จรูปและ

กึงสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

วิจยัและพฒันาสารสกดั

จากธรรมชาติและ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัทีไดรั้บ   

3.1 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณา

อนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนซึงไม่รวม

ค่าทีดินและเงินทุนหมุนเวยีน โดยมีกาํหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัทีเริมมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนนั  

ไดรั้บ - 

3.3 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้าก

การประกอบกิจการนนั  

- ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิทีไดรั้บจาก

การลงทุน มีกาํหนดเวลาห้าปี นับจากวนัทีสินสุดสิทธิประโยชน์การไดรั้บ

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมซึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพือเสียภาษีตลอดระยะเวลาทีผู ้

ไดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนนั 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. วนัทีเริมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 7 กรกฎาคม 2559 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

บริษทัยอ่ยยงัไม่เริมใช้

สิทธิตามบตัรส่งเสริม 
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รายไดข้องบริษทัย่อยจาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม กิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขาย 156.5 196.0 63.6 52.0 220.1 248.0 

29. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหว่างปี 

30. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนําเสนอนีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัททีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอืนทีประกอบ

กิจการสนบัสนุนธุรกิจอาหาร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นฝึกอบรม และการผลิตและจาํหน่ายอาหาร และการ

วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเกียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเครืองดืมและดาํเนินธุรกิจในเขต

ภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารเป็นส่วนงานดาํเนินงานหลกัของกิจการและ

มีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานจึงพิจารณา

รวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

 กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึง

วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนัน 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม

ส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกยีวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้

ของกิจการ 
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31. เงนิปันผล 

เงินปันผลทปีระกาศจ่ายในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

   

อนุมติัโดย 

เงินปันผล

จ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุ้น วนัทีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

ปี 2563     

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2562 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 9 เมษายน 2563  

1,197 1.3 8 พฤษภาคม 2563 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 

และกาํไรสะสม 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 11 สิงหาคม 2563 

 

461 0.5 10 กนัยายน 2563 

รวม  1,658 1.8  

ปี 2562     

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับปี 2561 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เมือวนัที 29 เมษายน 2562  1,197 1.3 23 พฤษภาคม 2562 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2562 

 1,197 1.3 11 กนัยายน 2562 

รวม  2,394 2.6  

32. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

32.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสาระสําคัญทีเกียวข้องกับการทําสัญญาซือ

เครืองจกัรและอปุกรณ์จาํนวนประมาณ 8.7 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 8.7 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2562 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสาระสําคญั) 

32.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างองิทีมีมูลค่าตาํและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตาํและบริการต่างๆทีเกียวขอ้ง อายุของสัญญามี

ระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 5 ปี 
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 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการทีต้องจ่ายในอนาคต

ภายใตส้ัญญาเช่าและบริการ ดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี  632 

มากกว่า 1 แต่ไมเ่กิน 5 ปี  1,177 

มากกว่า 5 ปี  82 

32.3 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาซือขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาซือขายสินคา้ล่วงหน้ากบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯและคู่สัญญาได ้             

ตกลงร่วมกนัเกียวกบัปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานทีส่งมอบและราคาสินคา้ และบริษทัฯ     

ตกลงทจีะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราทีระบุในสัญญา 

32.4 หนังสือคาํประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีหนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจํานวน

ประมาณ 21.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20.9 ลา้นบาท) (2562: 21.1 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

20.8 ล้านบาท) ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึง

ประกอบดว้ยหนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนัการจ่ายชาํระเงินให้กบัเจา้หนีจาํนวน 8.3 ลา้นบาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 8.3 ลา้นบาท) (2562: 8.3 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.3 ลา้นบาท) และเพือคาํประกันการ

ใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 12.9 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.6 ลา้นบาท) (2562: 12.8 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 12.5 ลา้นบาท) 

32.5  การคําประกนัระหว่างกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีการคาํประกันวงเงินสินเชือให้แก่บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซัพพลาย 

จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) จาํนวน 45 ลา้นบาท (2562: 45 ลา้นบาท) 
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33. ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยแยก

แสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทนุในตราสารหนี - 7,967 - 7,967 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ - กาํไร - 12 - 12 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้  - ตราสารหนี - 5,625 - 5,625 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย - ตราสารหนี - 919 - 919 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ - กาํไร  - 88 - 88 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

เงินลงทุนในตราสารหนี - 7,069 - 7,069 

ตราสารอนุพนัธ ์- สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า - กาํไร - 12 - 12 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้  - ตราสารหนี - 4,837 - 4,837 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย - ตราสารหนี - 919 - 919 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า - กาํไร  - 88 - 88 
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………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

34. เครืองมือทางการเงิน 

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน  

เครืองมือทางการเงินทีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้ 

และเงินลงทุน กลุ่มบริษทัมีความเสียงทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงินดังกล่าว และมี

นโยบายการบริหารความเสียง ดงันี 

ความเสียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และ

เครืองมือทางการเงินอืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่า

ตามบญัชีทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

เครืองมือทางการเงนิและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาทีได้รับการอนุมติัแลว้เท่านันและอยู่ในวงเงินสินเชือทีกาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 

โดยวงเงินสินเชือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงใน

ระหว่างปีขึนอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็น

การช่วยลดความเสียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินทีอาจเกิดขึนจากผิดนัดชาํระของ

คู่สัญญา 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตของตราสารหนีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเนืองจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารทีมีอันดับความน่าเชือถือด้านเครดิตทีอยู่ในระดับสูงซึงประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความ

น่าเชือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ 

ความเสียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนและความเสียงจากอตัรา

ดอกเบีย 

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน  

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากการเงินฝากประจาํซือสินคา้และ

บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ  
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                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็น

สกุลเงินตราตา่งประเทศ ดงันี 

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ        อตัราแลกเปลียนเฉลีย                            

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สินทรัพยท์างการเงิน       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.1 30.1 10.1 30.1 29.8674 29.9967 

เยน 1.1 3.2 1.1 3.2 0.2869 0.2723 

หนีสินทางการเงิน       

 ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.2 0.3 - 0.1 22.9540 22.5935 

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือบริหารความเสียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 

โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาทีสอดคลอ้งกบัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ของรายการอา้งอิงซึงมีอายุสัญญาโดยทวัไปตงัแต่ 1 เดือนถึง 18 เดือน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลืออยู ่ซึง

กลุ่มบริษทัไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดงักล่าว และไดบ้นัทึกกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการปรับมูลค่า

ยุติธรรม โดยแสดงไว้เป็นส่วนหนึงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน (2562: แสดงไว้ในบัญชี

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน) โดยมีรายละเอียดดงันี 

 ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียง   

 สัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 12 88 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 12 88 
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                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

กลุ่มบริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยูด่งันี  

สกุลเงิน 

งบการเงินรวม/      งบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราแลกเปลียน             

ตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 

(ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563    

จํานวนทีขาย    

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.0 31.19 มิถุนายน 2565 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562    

จํานวนทีขาย    

เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.0 31.95 - 32.62 มิถุนายนและตุลาคม 2563 

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการจัดหาเงินกูย้ืมทีมีทงัอตัราดอกเบียคงทีและอัตรา

ดอกเบียผนัแปรในสัดส่วนทีใกลเ้คียงกนั โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายทีจะรักษาสัดส่วนของเงินกูย้ืมทีมีอตัรา

ดอกเบียคงทีไวไ้ม่เกินกว่าร้อยละ 50 ซึงไม่รวมเงินกูย้มืทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานทียกเลิก กลุ่มบริษทัได้

เขา้ทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เพือทีจะแลกเปลียนความแตกต่างระหว่างดอกเบียตามอตัรา

คงทีและดอกเบียตามอตัราผนัแปร ซึงอา้งอิงจากมูลค่าเงินตน้ตามสัญญาสําหรับช่วงเวลาทีกาํหนดไว ้

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตาม

วนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันี 
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                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบียคงที 

อตัราดอกเบีย

ปรับขนึลงตาม ไม่ม ี  อตัราดอกเบีย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด - - - 403 106 509 0.05 - 0.13 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 110 110 - 

สินทรัพยท์างการเงินอืน - 826 - - 7,154 7,980 1.69 - 3.00 

 - 826 - 403 7,370 8,599  

หนีสินทางการเงิน        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 1,312 1,312 - 

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,126 2,301 264 - - 3,691 1.67 - 3.18 

 1,126 2,301 264 - 1,312 5,003  
 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบียคงที 

อตัราดอกเบีย

ปรับขนึลงตาม ไม่ม ี  อตัราดอกเบีย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 608 200 808 0.10 - 0.37 

เงินลงทุนชวัคราว 1,600 - - 5,625 7,225 1.45 - 1.96 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 158 158 - 

เงินลงทุนระยะยาวอืน - 1,219 - - 1,219 2.16 - 3.00 

 1,600 1,219 608 5,983 9,410  

หนีสินทางการเงิน       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 1,855 1,855 - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 39 - - 51 2.73 

 12 39 - 1,855 1,906  
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         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบียคงที 

อตัราดอกเบีย

ปรับขนึลงตาม ไม่ม ี  อตัราดอกเบีย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด - - - 299 85 384 0.05 - 0.13 

ลูกหนีการคา้และลูกหนี

อืน - - - - 197 197 - 

สินทรัพยท์างการเงินอืน - 826 - - 6,256 7,082 1.69 - 3.00 

 - 826 - 299 6,538 7,663  

หนีสินทางการเงิน        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 1,113 1,113 - 

หนีสินตามสัญญาเช่า 831 1,756 262 - - 2,849 1.67 - 3.18 

 831 1,756 262 - 1,113 3,962  

        
 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบียคงที 

อตัราดอกเบีย

ปรับขนึลงตาม ไม่ม ี  อตัราดอกเบีย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 358 151 509 0.10 - 0.37 

เงินลงทุนชวัคราว 1,600 - - 4,837 6,437 1.45 - 1.96 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 276 276 - 

เงินลงทุนระยะยาวอืน - 1,219 - - 1,219 2.16 - 3.00 

 1,600 1,219 358 5,264 8,441  

หนีสินทางการเงิน       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 1,513 1,513 - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 39 - - 51 2.73 

 12 39 - 1,513 1,564  
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                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 
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                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัเงินสดและเงินฝากธนาคาร

และมีวงเงินสินเชือจากธนาคารหลายแห่ง ซึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้วา่กลุ่ม

บริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอทีจะชาํระหนีสินทีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงไดข้อ้สรุปว่า ความเสียงดงักล่าว

อยู่ในระดบัตาํ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้

ดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,312 - - 1,312 

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,202 2,404 303 3,909 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,514 2,404 303 5,221 

          

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,113 - - 1,113 

หนีสินตามสัญญาเช่า 891 1,853 286 3,030 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,004 1,853 286 4,143 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอัตราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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………………………………....………กรรมการ 

                  นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

………………………………....………กรรมการ 

                    นายฤทธิ ธีระโกเมน             

35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม

เพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที  

31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.47:1 (2562: 0.23:1) และเฉพาะบริษทัฯมี

อตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.40:1 (2562: 0.19:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครังที 1/2564 ไดม้ีมติอนุมติัในเรืองดงันี 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสําหรับปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นเงินปัน

ผลทงัสิน 461 ลา้นบาท  

 บริษทัฯจะนาํเสนอเพืออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ต่อไป  

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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