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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 

1.2 สถานประกอบการ ส านักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

  สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ล าพูน โรงงานตั้งอยู่
เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

  สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - กบินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่
เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

สถานประกอบการสาขา บางพลี ตั้งอยู่เลขที่ 911 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ อ าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

สถานประกอบการสาขา แม่สอด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 269/1 หมู่ที่ 15 ต าบลแม่กาษา 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจ าหน่ายเครื่องแต่งกายและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2.4 

1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองล าดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แก ่:- 

 ร้อยละของทุนที่ออกและช าระแล้ว 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 24.93 23.52 
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด 13.33 13.33 

1.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ         
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
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1.6 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประกาศหยุดประกอบกิจการสาขาสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ - ล าพูน เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็น
ระยะเวลา 61 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พนักงานในฐานะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชย
กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวดังกล่าว 
แต่ไม่เกิน 90 วัน 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประกาศหยุดประกอบกิจการสาขาบางพลีเป็นการถาวร
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  

2. เกณฑใ์นกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบ
การเงินได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่  26 ธันวาคม 2562 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายการทางการเงิน  

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

2.4 เกณฑใ์นการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ :- 

 การถือหุ้น/ สิทธิออกเสยีง (%) จัดต้ังขึ้น
ในประเทศ ท่ีอยู ่ ประเภทกิจการ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

บริษัทย่อย      

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากัด 99.99 99.99 ไทย เลขท่ี 4/2 หมู่ท่ี 8 ถนนบางนา- ผลิตและจ าหน่ายเครื่องแต่ง 

    ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง กายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า 
    อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ  

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด 87.76 87.76 ไทย เลขท่ี 129/1 ถนนช่องนนทรี จ าหน่ายเครื่องแต่งกาย 
    แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
    กรุงเทพมหานคร  
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 บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอ านาจควบคุม
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย 

  บริษัทฯ น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มี
อ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ ราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯ กับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้
เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.5 บริษัทฯ จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

 ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้อง
ใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงาน
จ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบ 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเครื่องมือทางการเงินจ านวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจาก
รายการดังต่อไปนี้ 
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
หรือผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของรายการดังกล่าวข้างต้นมาถือ
ปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน  
กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ส าหรับลูกหนี้การค้า โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการข้างต้นไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญให้มีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่เข้าท าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดย
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ
ให้มีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
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กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมและองค์ประกอบ
อื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า  
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงมูลค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี ในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้ :- 

- เลือกที่จะไม่ต้องน าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัด
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัด
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2563 

- เลือกที่จะพิจารณาให้น้ าหนักของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน้ าหนักที่น้อยใน
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรือระดับ 3 ของ
สินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี้ 

- เลือกที่จะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่ามาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอย
ปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการ
ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวด
ตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

- เลือกที่จะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินหลังจากสิ้นสุดการ
ใช้มาตรการผ่อนปรนดังกล่าว 

3.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัท ไม่มีแผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว 

3.3  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน 
โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรงุกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้ :- 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชั่วคราว 545,880,456 (545,880,456) - - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 545,880,456 - 545,880,456 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,576,448,289 - 2,576,448,289 

เงินลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 1,519,800,353 (1,519,800,353) - - 

เงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 406,356,161 (406,356,161) - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน
ครบก าหนด - สุทธิ 563,793,401 (563,793,401) - - 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ - - 28,774,754 28,774,754 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 5,224,248 - (5,224,248) - 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หน้ีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 5,878,691 5,878,691 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 17,671,815 17,671,815 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 188,312,813 9,020,657 - 197,333,470 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 2,491,678,923 41,395,087 - 2,533,074,010 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 718,698,391 (718,698,391) - - 

ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี 
 ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 754,781,021 - 754,781,021 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชั่วคราว 545,880,456 (545,880,456) - - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 545,880,456 - 545,880,456 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,576,448,289 - 2,576,448,289 

เงินลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 1,519,800,353 (1,519,800,353) - - 

เงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 406,356,161 (406,356,161) - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน
ครบก าหนด - สุทธิ 563,793,401 (563,793,401) - - 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ - - 19,102,552 19,102,552 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 5,224,248 - (5,224,248) - 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หน้ีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 1,661,746 1,661,746 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 12,216,558 12,216,558 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 188,312,813 9,820,657 - 198,133,470 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 2,541,929,381 37,395,087 - 2,579,324,468 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 718,698,391 (718,698,391) - - 

ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี 
 ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 757,981,021 - 757,981,021 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้ :- 

(หน่วย : บาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการน า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติรับรู้ใน   

 ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 41,395,087 37,395,087 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   

- ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (718,698,391) (718,698,391) 
- ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 754,781,021 757,981,021 

รวม 77,477,717 76,677,717 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลกัการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ :- 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

มูลค่าตาม
หลักการ 
บัญชีเดิม 

การจัดประเภทและวัดมูลค่า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 

 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตัดจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,830,565 1,697,312 - 28,133,253 29,830,565 

เงินลงทุนชั่วคราว 545,880,456 213,229,661 - 332,650,795 545,880,456 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 277,625,409 - - 277,625,409 277,625,409 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 46,800,000 - - 46,800,000 46,800,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น      

 เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 1,519,800,353 - 1,519,800,353 - 1,519,800,353 

 เงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 406,356,161 - 406,356,161 - 406,356,161 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 563,793,401 - - 563,793,401 563,793,401 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 5,000,000 - - 5,000,000 5,000,000 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,395,086,345 214,926,973 1,926,156,514 1,254,002,858 3,395,086,345 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตาม
หลักการ  
บัญชีเดิม 

การจัดประเภทและวัดมูลค่า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 

 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,466,515 1,697,312 - 13,769,203 15,466,515 

เงินลงทุนชั่วคราว 545,880,456 213,229,661 - 332,650,795 545,880,456 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 280,221,060 - - 280,221,060 280,221,060 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 70,300,000 - - 70,300,000 70,300,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น      

 เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 1,519,800,353 - 1,519,800,353 - 1,519,800,353 

 เงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 406,356,161 - 406,356,161 - 406,356,161 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 563,793,401 - - 563,793,401 563,793,401 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 5,000,000 - - 5,000,000 5,000,000 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,406,817,946 214,926,973 1,926,156,514 1,265,734,459 3,406,817,946 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้ก าหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รายได้จากการขาย 
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายไดจ้ากการรับจ้างการผลิต 

รายได้จากการรับจ้างการผลิตรับรู้เม่ือให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว 
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 ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่าย  

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อ่ืน และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งมีก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการ
เบิกใช้ 

4.3 สินค้ำคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือค านวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพ
ปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ย
การผลิตอย่างเหมาะสม  

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนท าต่อและ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการขาย 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 

4.4 สิทธิในกำรรับคืนสินค้ำและประมำณกำรสินค้ำรบัคืน 

บริษัทฯ ได้มีการตั้งประมาณการสินค้ารับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ ใน
ก าหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีตและการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต  

เมื่อลูกค้ามีสิทธิที่จะคืนสินค้าที่ซื้อมาภายในก าหนดระยะเวลา บริษัทฯ รับรู้หนี้สินเงินคืนส าหรับจ านวนเงินของ
สิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีสิทธิได้รับ และบริษัทฯ ปรับปรุงการวัดมูลค่าของหนี้สินเงินคืน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานส าหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการจ านวนเงินที่จะได้รับการขอคืน โดยปรับปรุงรายการ
ดังกล่าวกับรายได้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะรับรู้เป็นสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนและปรับปรุงกับต้นทุนขายที่
เกี่ยวข้อง 
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

4.6 เงินลงทุน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าของ
หลักทรัพย์เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์
เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจ าหน่ายหลักทรัพย์
ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี และที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ/หรือบริษัทที่
มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอ านาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายใดๆ 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน  
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4.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
(ถ้าม)ี 

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา
สินทรัพย์  

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได ้ดังนี้ :- 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5   ป ี
อาคาร 20   ปี  
ที่ดิน ไม่คิดค่าเสื่อมราคา 

4.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้าม)ี 

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา
สินทรัพย์  

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้ :- 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5  ปี  
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20, 25, 35 และ 40  ปี  
เครื่องจักร 5 - 10  ปี  
อุปกรณ์ส านักงาน 3 - 5  ปี  
ค่าตกแต่งและติดต้ัง 5  ปี  
ยานพาหนะ 5  ปี  

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดต้ัง 

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่า
มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้  กลุ่มบริษัทถือว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)       
ของสินทรัพย์นั้น 

กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์โดยตัดจ าหน่าย 3 - 10 ปี 

4.10  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลง
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะท าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึก
การลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า) 

4.11 สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ  

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับ
จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรอืวันสิน้สดุ
อายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน 

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส าหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้าย
สินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดย
สะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระ
แล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 
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 สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี เส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 

4.12 ประมำณกำรหนี้สิน  

กลุ ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี ้สินเมื ่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน
ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้อง
จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณการ
หนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก 
แต่ต้องไม่เกินจ านวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง  

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจาก
จ านวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้ 

4.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษัท      
ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม
บริษัท รวมถึงบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่ส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าวซึ่งมีอ านาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมี
อ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

4.14 เงินตรำต่ำงประเทศ 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จา่ย
เม่ือพนักงานท างานให้ 

 โครงกำรสมทบเงิน 

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการก าหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของ
กองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 โครงกำรผลประโยชน์ 

- ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างและเกษียณอายุ 
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ท างานครบ 
119 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตาม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือเมื่อท างานครบอายุเกษียณ 55 ปี และ 58 ปี ตามอัตราที่
กฎหมายก าหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาท างาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันก าหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 400 วัน 
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมทั้งในกรณีที่พนักงานมีอายุการท างานมากกว่า 20 ปี มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมเมื่อออกจากงานตามอัตราที่ก าหนดไว้ 

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่ท างานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตาม
จ านวนเงินที่ก าหนด 
บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยค านวณผลตอบแทนตาม
อายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่ก าหนด 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว
ค านวณโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็น
ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและค านวณคิดลดโดย
ใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน 
อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
โครงการผลประโยชน์ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ 
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4.16 ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีที่
ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่
มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการ
เพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับช าระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุน 

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) 
ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
ออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ :- 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

4.19 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่ อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อย
ค่า ทั้งนี้ ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมลูค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า  
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนการท ารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สิน
ทางการเงินและการตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณ
มูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้น
ด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน  

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือ
ลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยส าคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี) 

กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอน
หรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น   

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่
ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของ
หนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผล
แตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้การค้า
และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินที่รับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช าระหนี้สินพร้อมกัน 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอ่นวันที่ 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้กำรค้ำ 

 ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ โดยโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
และการวิเคราะห์อายุหนี้ 

5. รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษทัฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่ส าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัท
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ :- 

5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

 1. บจ. เอส. แอพพาเรล ผลิตและจ าหน่าย 
เครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเส้ือผ้า 

กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
และเป็นบริษัทย่อย 

 2. บจ. เซเลเบรท เว็ลธ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
และเป็นบริษัทย่อย 

 3. บจ. เวิลด์ สหแฟชั่น จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
และเป็นกิจการท่ีควบคุมรว่มกัน 

 4. บจ. ที เชมเบอร์ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย ผู้บริหารร่วมกัน 
 5. บมจ. ประชาอาภรณ์  ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
 6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
 7. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
 8. บมจ. ไทยวาโก ้ ผลิตชุดชั้นในสตรี กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

 9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้าลูกไม้ปัก กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

10. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

11. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
 

โฆษณา ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
12. บมจ. โอ ซี ซี

 
จ าหน่ายเครื่องส าอาง และ  
เครื่องนุง่ห่ม

 ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

13. บมจ. สหพัฒนพิบูล
 

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์

 
ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

15. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ
 

ผลิตเครื่องหนัง กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
16. บจ. ไทยแน็กซิส ผลิตลาเบล ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
17. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ์)

 
ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล
          

จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
 คอมเมอร์เชยีล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)
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กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

19. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น
 

ผลิตเครื่องหนัง กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
20. บจ. ไวซ์ วินเนอร์  จ าหน่ายเส้ือผ้าและอุปกรณ์กีฬา ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)

 
จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

22. บจ. แชมป์เอช
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
23. บจ. ปากน้ าโพวัฒนา จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม ่ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
25. บจ. โคราชวัฒนา จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
26. บจ. ซันแอนด์แซนด ์ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
28. บจ. มหาราชพฤกษ ์ จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
29. บจ. ไทยทาคายา ผลิตยีนส์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
30. บจ. ไทยกุลแซ่  ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
31. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) สถาบันการศึกษา ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
32. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 
33. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น

 
บริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์   
เครื่องบิน 

กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

34. บจ. เค.คอมเมอรเ์ชียล
 

รับเหมาก่อสร้าง ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 
  

35. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เทก็ซ ์ ผลิตตุ๊กตาผ้า ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
36. บจ. ไทยชิกิโบ ผลิตเส้นด้าย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
37. บจ. ไทยสเตเฟล็กซ ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
38. บจ. เทรชเชอร์ ฮิลล์ สนามกอล์ฟ กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ ผลิตและจ าหน่ายเส้นใยยืด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

40. บจ. แพนแลนด์ พัฒนาที่ดิน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

41. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล ขายตรง ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

42. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

43. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย) จักรเย็บผา้ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

44. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์ พัฒนาที่ดิน กรรมการและผู้ถือหุ้นรว่มกัน 

45. บจ. ไหมทอง ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

46. บจ. ราชาอูชิโน เคหะส่ิงทอ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
47. บจ. เอราวัณส่ิงทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทฝ้าย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
48. บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
49. บจ. รามศรทวีการ การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
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กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

50. บจ. พ ีที เค มัลติเซอร์วิส บ ารุงรักษาสวนและท าความสะอาด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
51. บจ. ไอ.ดี.เอฟ. การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
52. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส ์ ผลิตและจ าหน่ายถุงเท้า

 
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 

53. บจ. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ าหน่ายเส้นดา้ย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
 

54. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
 

55. บจ. รักษาความปลอดภัย พทิักษ์กจิ รักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
56. บจ. สหเอเซียแปซิฟคิ การเช่าและการด าเนินการเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย ์
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

57. บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บริการและพาณชิย ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
58. บมจ. เพรซิเดนทเ์บเกอรี ่ อาหารและเครื่องดืม่ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
59. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

อุตสาหกรรม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 

60. บจ. พิทักษ์กิจ ก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
61. บจ. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม รักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
62. บจ. สห โคเมเฮยีว ซื้อและจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม 

มือสอง 
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

63. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย :- 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายได้จากการขายสินค้า ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด 
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รบั ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
รายการซื้อสินค้า และค่าจ้างผลิต ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายใน  ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 

การบริหาร  
ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 

และบ าเหน็จประจ าปี  
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ราคาตลาด 
ราคาซื้อเงินลงทุน ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
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5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :- 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย     
 รายได้จากการขาย - -  382 25,864 

 เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13) - - 7,020 27,000              

 ดอกเบี้ยรับ - -  383  839 

 รายได้อื่น - -  210 4,176 

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - - 8,132 18,397 

 ค่าจ้างผลิต - - - 13,177 

 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร - - 12,904 8,496 

 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร - - 4,149 71,983 

 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที ่     

  เกี่ยวข้องกัน     
 รายได้จากการขาย     

 - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 425,915 784,467 425,915 784,451 

 - อื่น ๆ  35,516 67,118 35,516 67,257 

รวม 461,431 851,585 461,431 851,708 

 รายได้จากการรับจ้างผลิต 2,922 3,301 2,922 3,301 

 เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 12) 42,406 54,868 42,406 54,868 

 ดอกเบี้ยรับ 1,982 1,769 1,982 1,769 

 รายได้อื่น 18,639 25,592 18,639 24,404 

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 64,970 98,865 64,970 83,341 

 ค่าจ้างผลิต  704 8,948  704 3,715 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่าย
บริหาร 37,631 56,261 37,605 53,961 

 รายการซื้อเงินลงทุน 18,000 29,500 18,000 29,500 

 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร 2,245 3,230 2,245 3,230 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชนท์ี่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชนต์อบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบรษิัทหมายถงึ
บุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :- 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 899,000 799,000 899,000 799,000 

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,397,960 26,244,419 24,397,960 25,629,252 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,997,392 1,656,000 2,997,392 1,610,082 

 รวม 28,294,352 28,699,419 28,294,352 28,038,334 

5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :- 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 63 31 ธันวาคม 62 31 ธันวาคม 63 31 ธันวาคม 62 

ลูกหนี้การค้า     

 บริษัทย่อย - - - 4,393 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

    - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 89,028 118,201 89,047 118,220 

    - อื่นๆ  6,786 15,944 6,786 15,945 

 รวม (หมายเหตุ 7) 95,814 134,145 95,833 138,558 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน      

 บริษัทย่อย - - 3,800 23,500 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 46,000 46,800 46,000 46,800 

 รวม (หมายเหตุ 8) 46,000 46,800 49,800 70,300 

 รายได้ค้างรับ     

 บริษัทย่อย - -   28 3,522 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 1,314  824 1,309  724 

 รวม 1,314  824 1,337 4,246 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 63 31 ธันวาคม 62 31 ธันวาคม 63 31 ธันวาคม 62 

 เงินลงทุน - สุทธิ      

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) - - 11,764 27,302 

 บริษัทร่วม (หมายเหตุ 14) - 2,296 - 2,364 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น  (หมายเหตุ 12) 1,707,172 1,675,116 1,706,908 1,675,116 

 รวม  1,707,172 1,677,412 1,718,672 1,704,782 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาว      

 บริษัทร่วม 10,000 5,000 10,000 5,000 

 รวม (หมายเหตุ 15) 10,000 5,000 10,000 5,000 

 เจ้าหนี้การค้า      

 บริษัทย่อย - -  632  678 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 12,715 17,800 12,715 16,599 

 รวม (หมายเหตุ 21) 12,715 17,800 13,347 17,277 

 ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย     

 บริษัทย่อย - -   20 3,591 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 3,727 7,820 3,727 6,715 

 รวม  3,727 7,820 3,747 10,306 

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :- 

   (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัท เอส. แอพพำเรล จ ำกดั       

 ยอดคงเหลือต้นปี - - - 3,000   

 หัก รับช าระคืนระหว่างปี - - - (3,000)   

ยอดคงเหลือปลายปี - - - - - - 

บริษัท เซเลเบรท เวล็ธ จ ำกดั       

 ยอดคงเหลือต้นป ี - - 23,500 28,000   

 หัก รับช าระคืนระหว่างป ี - - (19,700) (4,500)   

ยอดคงเหลือปลายป ี - - 3,800 23,500    3.00    3.00 
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   (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัท เวลิด์ สหแฟชัน่ จ ำกดั       

 ยอดคงเหลือต้นป ี 5,000 - 5,000 -   

 บวก ให้กูเ้พิ่มระหว่างป ี 5,000 5,000 5,000 5,000   

ยอดคงเหลือปลายป ี 10,000 5,000 10,000 5,000    4.00    4.00 

บริษัท เอรำวณัสิ่งทอ จ ำกัด       

 ยอดคงเหลือต้นป ี 30,000 30,000 30,000 30,000   

 หัก รับช าระคืนระหว่างป ี - - - -   

 ยอดคงเหลือปลายป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 3.73 3.98 

บริษัท มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) จ ำกดั     

 ยอดคงเหลือต้นปี 16,800 18,800 16,800 18,800   

 หัก รับช าระคืนระหว่างปี (800) (2,000) (800) (2,000)   

ยอดคงเหลือปลายปี 16,000 16,800 16,000 16,800 3.00 3.00 

รวมเงินให้กูย้ืม 56,000 51,800 59,800 75,300   

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
      (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

เงินสด 262,763 438,087 258,696 386,862 

เงินฝากธนาคารประเภทจา่ยคืนเมื่อทวงถาม 80,143,563 27,682,987 78,114,963 13,370,162 

เงินฝากประจ าและตั๋วแลกเงิน 5,018,406 1,709,491 5,018,406 1,709,491 

รวม 85,424,732 29,830,565 83,392,065 15,466,515 

 

  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

ลูกหนี้กำรค้ำ     

บริษัทย่อยและบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน    
 (หมายเหตุ 5.3) 95,813,891 134,145,003 95,833,224 138,557,735 

อื่นๆ 62,819,254 109,758,992 61,760,291 106,959,564 

รวม 158,633,145 243,903,995 157,593,515 245,517,299 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติ 
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

 (ปี 2562 : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (627,434) (898,832) - (271,398) 

ลูกหนี้การคา้ - สุทธิ 158,005,711 243,005,163 157,593,515 245,245,901 

ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น     

รายได้คา้งรับ 2,607,895 1,640,744 1,599,023 5,420,669 

เงินปันผลค้างรับ 5,057 99,836 5,057 99,836 

ดอกเบี้ยค้างรับ 6,615,016 7,148,679 6,626,309 7,148,679 

เงินจา่ยล่วงหน้าค่าสินคา้ 4,554,045 4,470,257 4,554,045 4,470,257 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 15,229,364 14,220,592 7,033,731 11,540,066 

อื่นๆ 10,323,394 7,040,138 10,312,516 6,295,652 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 197,340,482 277,625,409 187,724,196 280,221,060 

 

 

 
  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ :- 
   (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     

 ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 95,322,665 129,854,816 95,341,998 134,267,548 

 เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 172,298 4,290,187 172,298 4,290,187 

 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 318,928 - 318,928 - 

 รวม 95,813,891 134,145,003 95,833,224 138,557,735 

ลูกหน้ีกำรค้ำอื่น     

 ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 51,738,337 79,046,452 51,306,808 76,247,024 

 เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,446,026 22,513,857 2,446,026 22,513,857 

 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 8,007,457 7,927,285 8,007,457 7,927,285 

 มากกว่า 12 เดือน ข้ึนไป 627,434 271,398 - 271,398 

 รวม 62,819,254 109,758,992 61,760,291 106,959,564 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 
 ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน  

 (ปี 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) (627,434) (898,832) - (271,398) 

สุทธ ิ 62,191,820 108,860,160 61,760,291 106,688,166 

รวม 158,005,711 243,005,163 157,593,515 245,245,901 

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดย
มีก าหนดช าระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 3.73 ต่อปี และอัตราร้อยละ 3.00 - 3.98 ต่อปี 
ตามล าดับ (หมายเหตุ 5.3)  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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9. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
      (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

สินค้าส าเรจ็รูป 193,741,602 181,965,253 193,741,602 173,096,205 

สินค้าระหวา่งผลิต 53,046,825 69,238,209 53,046,825 69,238,209 

วัตถดุิบ 88,313,833 95,710,182 88,313,833 95,710,182 

วัสดุสิ้นเปลือง 1,326,678 1,558,795 1,326,678 1,558,795 

สินค้าระหวา่งทาง 4,920,085 9,684,477 4,920,085 9,684,477 

รวม 341,349,023 358,156,916 341,349,023 349,287,868 

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 

  และเคลื่อนไหวชา้ (10,245,807) (3,392,155) (10,245,807) (1,854,119) 

สุทธ ิ 331,103,216 354,764,761 331,103,216 347,433,749 

10. สิทธิในกำรรับคืนสินค้ำ 

สิทธิในการรับคืนสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :- 
      (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 

สิทธิในการรับคืนสินค้า 32,500,000 30,300,000 

สิทธิในการรับคืนสินค้าแสดงถึงสิทธิของบริษัทในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิส่งคืนสินค้า
ภายใต้นโยบายคืนสินค้าของบริษัท บริษัทประมาณการการรับคืนสินค้าจากประสบการณ์ในอดีตและการ
คาดการณ์แนวโน้มดังกล่าวในอนาคต 



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น มีดังนี้ :- 
      (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

อัตราดอกเบี้ยต่อป ี

เงินฝากประจ าและบัตรเงินฝาก 112,438,804 0.25% - 1.20% 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน  

 

- เงินลงทุนในกองทุนรวม 139,553,515  

- พันธบัตรรัฐบาล 80,500,984  

- หุ้นกู้ 66,326,982  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยวธิีราคาทุนตัดจ าหน่าย   

- หุ้นกู้ภายใต้สัญญาขายคืน   (*) 114,975,190  

- ตราสารหนี้ส่วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 12) 135,165,557  

- ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า 12,354  

รวม 648,973,386  

(*) มูลค่ายุติธรรมหุ้นกู้ภายใต้สัญญาขายคืน เท่ากับ 118.12 ล้านบาท 

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 
ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 
2 ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 
ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื่น มีดังนี ้:- 
      (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ เงินปันผลส าหรับปี  

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำด้วย

มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :    

 บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,136,020,681 1,136,020,681 26,174,387 

 อื่นๆ 76,538,560 76,538,560 2,477,588 

 รวมราคายุติธรรม 1,212,559,241 1,212,559,241 28,651,975 

ตราสารหน้ี :    

 พันธบัตรรัฐบาล 20,414,462 20,414,462  

 หุ้นกู้ 82,168,103 82,168,103  

 รวมราคายุติธรรม 102,582,565 102,582,565  

รวม 1,315,141,806 1,315,141,806  

ตราสารทุนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :    

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 571,150,915 570,887,328 16,231,740 

อื่นๆ 42,034,047 42,034,047 125,000 

รวม 613,184,962 612,921,375 16,356,740 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

- ตรำสำรหน้ีที่จะถือจนครบก ำหนด - สุทธิ    

หุ้นกู้  (*) 611,206,102 611,206,102  

หัก ส่วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 11) (135,165,557) (135,165,557)  

สุทธิ (ครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 9 ปี) 476,040,545 476,040,545  

    

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 2,404,367,313 2,404,103,726 45,008,715 

(*) มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายงวด 621.20 ล้านบาท  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม        
อยู่ในระดับที่ 1 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ค านวณโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกจัดล าดับชั้นการวัด
มูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 ค านวณโดยพิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount 
Model), การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และมูลค่าตามบัญชี  (Book Value 
Approach) โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
      (หน่วย : พันบาท) 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนช าระแล้ว สัดสว่นการลงทุน (%) วิธีราคาทุน เงินปันผลส าหรับป ี

บริษัทย่อย 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากัด 8,100 18,000 99.99 99.99 20,583 30,483 7,020 27,000 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด 85,000 85,000 87.76 87.76 69,236 69,236 - - 

     89,819 99,719 7,020 27,000 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (78,055) (72,417) - - 

สุทธ ิ     11,764 27,302 7,020 27,000 

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :- 
      (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ยอดต้นปี 72,417 70,350 
เพิ่มขึ้น (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า) 7,077 9,345 

ลดลง (แสดงรวมอยู่ในก าไรจากการด้อยค่า) (1,439) (7,278) 

ยอดปลายปี 78,055 72,417 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 
 (หน่วย : พันบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประเทศที่

จัดตั้ง 

สัดสว่นการลงทุน (%) วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

บริษัทร่วม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัท เวิลด์ สหแฟช่ัน จ ากัด ไทย 19.14 19.14 - 2,296 9,500 9,500 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า    - - (9,500) (7,136) 

สุทธ ิ    - 2,296 - 2,364 



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(หน่วย : พันบาท) 

 

 
ทุนช าระแล้ว 

ส่วนแบ่งขาดทุน          
จากเงินลงทุนส าหรับปี 

บริษัทร่วม ประเภทกิจการ 2563 2562 2563 2562 

บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จ ากัด จ าหน่ายเครื่องแตง่กาย 50,000 50,000 (2,296) (2,599) 

สุทธ ิ    (2,296) (2,599) 

สรุปข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วมและผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย :- 
(หน่วย : พันบาท) 

 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์หมุนเวียน 25,472 21,199 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  823 2,983 

หน้ีสินหมุนเวียน 27,385 11,741 

(หน่วย : พันบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

รายได้รวม 17,531 27,139 

ค่าใช้จา่ยรวม (31,127) (40,716) 

ขาดทุนส าหรับปี (13,596) (13,577) 

15. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 
และมีก าหนดช าระคืนตามรายละเอียด ดังนี้ :- (หมายเหตุ 5.3) 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าหนดช าระคืน ดอกเบี้ย (%) 2563 2562 

กันยายน 2565 4.00 5,000,000 5,000,000 

เมษายน 2566 4.00 5,000,000 - 

รวม  10,000,000 5,000,000 

 
  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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16. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ 
   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร รวม 

รำคำทุน :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 36,415,614 8,081,187 26,485,760 70,982,561 

โอนเข้าจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,992,330 592,683 11,136,075 16,721,088 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 41,407,944 8,673,870 37,621,835 87,703,649 

รับโอนจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 11,605,960 11,605,960 

โอนเข้าจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 23,720,311 699,000 22,210,238 46,629,549 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 65,128,255 9,372,870 71,438,033 145,939,158 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 8,081,164 5,953,721 14,034,885 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - 1,483,034 1,483,034 

โอนเข้าจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 592,683 9,183,460 9,776,143 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 8,673,847 16,620,215 25,294,062 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - 2,646,255 2,646,255 

โอนเข้าจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 698,994 7,991,015 8,690,009 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 9,372,841 27,257,485 36,630,326 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-     

31 ธันวาคม 2563 65,128,255   29 44,180,548 109,308,832 

31 ธันวาคม 2562 41,407,944   23 21,001,620 62,409,587 

     

ราคาประเมิน (*) 33,022,780 - 18,277,220 51,300,000 

ราคาประเมิน (**) 90,533,175 6,211,212 50,901,046 147,645,433 

รวมราคาประเมิน 123,555,955 6,211,212 69,178,266 198,945,433 

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2561 

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2563 
  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร รวม 

รำคำทนุ :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 36,415,614 8,081,187 26,485,760 70,982,561 

เพิ่มข้ึนระหว่างปี 22,000,000 - 50,000,000 72,000,000 

โอนเข้าจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 4,992,330 592,683 11,136,075 16,721,088 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 63,407,944 8,673,870 87,621,835 159,703,649 

รับโอนจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 11,605,960 11,605,960 

โอนเข้าจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 23,720,311 699,000 22,210,238 46,629,549 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 87,128,255 9,372,870 121,438,033 217,939,158 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 8,081,164 5,953,721 14,034,885 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - 1,618,175 1,618,175 

โอนเข้าจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ - 592,683 9,183,460 9,776,143 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 8,673,847 16,755,356 25,429,203 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - 4,987,880 4,987,880 

โอนเข้าจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ - 698,994 7,991,015 8,690,009 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 9,372,841 29,734,251 39,107,092 

มูลค่ำสุทธติำมบัญชี :-     

31 ธันวาคม 2563 87,128,255   29 91,703,782 178,832,066 

31 ธันวาคม 2562 63,407,944   23 70,866,479 134,274,446 

     

ราคาประเมิน (*) 54,777,257 - 69,622,743 124,400,000 

ราคาประเมิน (**) 90,533,175 6,211,212 50,901,046 147,645,433 

รวมราคาประเมิน 145,310,432 6,211,212 120,523,789 272,045,433 

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2561 

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2563 

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร ถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์
ข้อมูลที่น ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) และเทคนิควิธีคิดต้นทุน 
(Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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17. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ                    

สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ 

ค่าตกแต่ง 

และติดต้ัง 

ทรัพย์สินระหว่าง

ก่อสร้างและติดต้ัง รวม 

รำคำทุน :-          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 203,842,527 25,108,287 400,328,348 388,184,575 174,724,998 48,105,772 258,537,955 57,411,245 1,556,243,707 

ซื้อเพิ่ม - - - 65,862 3,872,783 1,340,168 3,828,000 7,378,238 16,485,051 

โอนเข้า - 300,000 31,096,000 7,238,020 - - 26,155,463 - 64,789,483 

จ าหน่าย - - - (29,578,199) (10,965,070) (1,294,000) (31,729,714) - (73,566,983) 

ตัดจ าหน่าย - - - (386,886) (3,955,752) - (4,470,779) - (8,813,417) 

โอนออก - - - - - - - (64,789,483) (64,789,483) 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (4,992,330) (592,683) (11,136,075) - - - - - (16,721,088) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 198,850,197 24,815,604 420,288,273 365,523,372 163,676,959 48,151,940 252,320,925 - 1,473,627,270 

ซื้อเพิ่ม - - - 284,645 2,040,362 350,000 3,593,450 4,081,654 10,350,111 

โอนเข้า - - - 2,250,454 - - 1,831,200 - 4,081,654 

จ าหน่าย - - - (17,525,277) (30,667) (9,638,217) - - (27,194,161) 

ตัดจ าหน่าย - - - - (7,319,541) - (4,992,807) - (12,312,348) 

โอนออก - - - - - - - (4,081,654) (4,081,654) 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (23,720,311) (699,000) (22,210,238) - - - - - (46,629,549) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

175,129,886 24,116,604 398,078,035 350,533,194 158,367,113 38,863,723 252,752,768 - 1,397,841,323 

          



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ                    

สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ 

ค่าตกแต่ง 

และติดต้ัง 

ทรัพย์สินระหว่าง

ก่อสร้างและติดต้ัง รวม 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :-          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 23,184,040 295,087,679 349,275,677 153,313,021 26,144,660 226,065,647 - 1,073,070,724 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 431,793 5,506,574 11,617,624 9,567,389 3,550,322 15,726,652 - 46,400,354 

จ าหน่าย - - - (29,395,185) (10,889,014) (1,293,999) (31,362,592) - (72,940,790) 

ตัดจ าหน่าย - - - (386,881) (3,932,707) - (3,515,892) - (7,835,480) 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (592,683) (9,183,460) - - - - - (9,776,143) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 23,023,150 291,410,793 331,111,235 148,058,689 28,400,983 206,913,815 - 1,028,918,665 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 404,929 4,634,381 11,389,708 7,555,382 4,451,368 15,348,420 - 43,784,188 

จ าหน่าย - - - (17,498,499) (18,783) (8,715,018) - - (26,232,300) 

ตัดจ าหน่าย - - - - (7,170,294) - (4,621,363) - (11,791,657) 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (698,994) (7,991,015) - - - - - (8,690,009) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 22,729,085 288,054,159 325,002,444 148,424,994 24,137,333 217,640,872 - 1,025,988,887 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-          

31 ธันวาคม 2563 175,129,886 1,387,519 110,023,876 25,530,750 9,942,119 14,726,390 35,111,896 - 371,852,436 

31 ธันวาคม 2562 198,850,197 1,792,454 128,877,480 34,412,137 15,618,270 19,750,957 45,407,110 - 444,708,605 

 



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ                       

สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ 

ค่าตกแต่ง 

และติดต้ัง 

ทรัพย์สินระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดต้ัง รวม 

รำคำทุน :-          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 187,912,582 25,108,287 353,666,718 347,844,006 154,592,068 47,655,491 216,519,269 57,480,674 1,390,779,095 

ซื้อเพิ่ม - - - 65,862 3,606,516 1,340,168 2,236,600 7,308,809 14,557,955 

โอนเข้า - 300,000 31,096,000 7,238,020 - - 26,155,463 - 64,789,483 

จ าหน่าย - - - (77,598) (346,351) (1,294,000) (801,160) - (2,519,109) 

ตัดจ าหน่าย - - - (386,886) (3,937,751) - (1,110,584) - (5,435,221) 

โอนออก - - - - - - - (64,789,483) (64,789,483) 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (4,992,330) (592,683) (11,136,075) - - - - - (16,721,088) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 182,920,252 24,815,604 373,626,643 354,683,404 153,914,482 47,701,659 242,999,588 - 1,380,661,632 

ซื้อเพิ่ม - - - 284,645 2,184,762 350,000 7,597,950 4,081,654 14,499,011 

โอนเข้า - - - 2,250,454 - - 1,831,200 - 4,081,654 

จ าหน่าย - - - (17,525,277) (30,667) (9,638,217) - - (27,194,161) 

ตัดจ าหน่าย - - - - (2,997,128) - (6,552) - (3,003,680) 

โอนออก - - - - - - - (4,081,654) (4,081,654) 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (23,720,311) (699,000) (22,210,238) - - - - - (46,629,549) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 159,199,941 24,116,604 351,416,405 339,693,226 153,071,449 38,413,442 252,422,186 - 1,318,333,253 

          



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ                       

สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ 

ค่าตกแต่ง 

และติดต้ัง 

ทรัพย์สินระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดต้ัง รวม 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :-          

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 23,184,040 253,480,340 309,024,074 135,846,413 25,694,379 189,107,069 - 936,336,315 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 431,793 5,328,252 11,601,353 8,760,652 3,550,322 13,623,738 - 43,296,110 

จ าหน่าย - - - (77,596) (346,345) (1,293,999) (467,245) - (2,185,185) 

ตัดจ าหน่าย - - - (386,881) (3,930,322) - (1,110,581) - (5,427,784) 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (592,683) (9,183,460) - - - - - (9,776,143) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 23,023,150 249,625,132 320,160,950 140,330,398 27,950,702 201,152,981 - 962,243,313 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 404,929 4,632,792 11,389,708 6,901,466 4,451,368 14,557,518 - 42,337,781 

จ าหน่าย - - - (17,498,499) (18,783) (8,715,018) - - (26,232,300) 

ตัดจ าหน่าย - - - - (2,995,540) - (6,551) - (3,002,091) 

โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (698,994) (7,991,015) - - - - - (8,690,009) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 22,729,085 246,266,909 314,052,159 144,217,541 23,687,052 215,703,948 - 966,656,694 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-          

31 ธันวาคม 2563 159,199,941 1,387,519 105,149,496 25,641,067 8,853,908 14,726,390 36,718,238 - 351,676,559 

31 ธันวาคม 2562 182,920,252 1,792,454 124,001,511 34,522,454 13,584,084 19,750,957 41,846,607 - 418,418,319 



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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18. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้ :- 
 (หน่วย : บาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

รำคำทุน :-   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 28,774,755 19,102,553 

เพิ่มระหวา่งปี 7,683,725 7,683,725 

ลดลงระหว่างป ี (2,578,252) - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 33,880,228 26,786,278 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,960,981 5,717,402 

ลดลงระหว่างป ี (972,971) - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 8,988,010 5,717,402 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 24,892,218 21,068,876 

 

  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประกอบด้วย :- 
 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

รำคำทุน :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม  50,698,860 51,095,060 50,262,607 49,918,807 

ซื้อเพิ่ม 5,923,239 343,800 5,923,239 343,800 

โอนเข้า 5,716,539 - 5,716,539 - 

โอนออก (5,716,539) - (5,716,539) - 

จ าหน่าย - (740,000) - - 

ตัดจ าหน่าย (236,252) - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  56,385,847 50,698,860 56,185,846 50,262,607 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม  40,129,519 38,103,188 39,775,071 37,031,213 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,902,562 2,766,328 2,886,495 2,743,858 

จ าหน่าย - (739,997) - - 

ตัดจ าหน่าย (170,514) - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  42,861,567 40,129,519 42,661,566 39,775,071 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 13,524,280 10,569,341 13,524,280 10,487,536 

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

เงินเบกิเกินบัญช ี -    8 - - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - - 

รวม -    8 - - 

บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ดังนี ้:- 
(หน่วย : ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 

วงเงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้น 

ค้ าประกันโดย 2563 2562 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด - 4.00 บริษัทใหญ ่
บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากัด -    9.00 - 



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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21. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     

 บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         

  (หมายเหตุ 5.3) 12,715,208 17,800,095 13,347,443 17,277,165 

 อื่นๆ 66,352,350 90,179,268 66,352,349 90,170,868 

 รวมเจ้าหนี้การค้า 79,067,558 107,979,363 79,699,792 107,448,033 
เจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น     

 โบนัสค้างจ่าย 12,332,658 7,674,101 12,332,658 7,674,101 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19,347,933 29,203,493 18,943,555 30,113,665 

 ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย 3,435,954 7,078,195 3,435,954 5,741,182 

 เจ้าหนี้กรมสรรพากร 4,263,339 10,022,104 4,251,572 6,042,275 

 อื่นๆ 16,836,591 12,828,711 16,836,591 32,508,898 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 135,284,033 174,785,967 135,500,122 189,528,154 

22. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สนิตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย :- 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 25,021,474 20,529,711 

หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (2,490,625) (2,272,389) 

รวม 22,530,849 18,257,322 

หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (8,096,354) (4,709,259) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14,434,495 13,548,063 

 
  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าดังนี้ :- 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น  
ตามสัญญาเชา่ 8,952,269 11,867,174 4,202,031 25,021,474 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตดับัญชี                                                                                                                                                (855,915) (1,392,584) (242,126) (2,490,625) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ย 
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,096,354 10,474,590 3,959,905 22,530,849 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น  
ตามสัญญาเชา่ 5,386,606 10,941,074 4,202,031 20,529,711 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตดับัญชี                                                                                                                                                (677,347) (1,352,916) (242,126) (2,272,389) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจา่ย 
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,709,259 9,588,158 3,959,905 18,257,322 

23. ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำน 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 

ประมาณการหนี้สินหมุนเวยีนส าหรับ ผลประโยชน์พนักงาน 15,010,441 9,356,979 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 118,220,257 161,023,198 

รวม 133,230,698 170,380,177 

 
  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 ประกอบด้วย :- 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของ     

- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม 170,380,177 171,401,542 170,380,177 163,984,479 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี 13,232,656 17,551,098 13,232,656 16,739,895 
ผลประโยชน์พนักงานตั้งเพิ่มจากการรับโอน

พนักงานจากบริษัทย่อย - - - 1,021,444 

ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี (13,024,419) (16,433,166) (13,024,419) (11,365,641) 
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโครงการสมัครใจ

เกษียณอายุกอ่นก าหนด (25,888,305) - (25,888,305) - 
ผลประโยชน์พนักงานปรับลดจากการโอน

ออกพนักงานให้บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - (2,139,297) - - 
ขาดทุนจากการกลับรายการผลประโยชน์

 พนักงาน (แสดงในงบก าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จ) 745,321 - 745,321 - 

ก าไรจากการกลับรายการผลประโยชน์
 พนักงาน (แสดงในงบก าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น) (12,214,732) - (12,214,732) - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของ     

- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม 133,230,698 170,380,177 133,230,698 170,380,177 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :- 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 9,467,371 13,901,884 9,467,371 13,235,723 

ต้นทุนดอกเบีย้ 3,765,285 3,649,214 3,765,285 3,504,172 

รวม 13,232,656 17,551,098 13,232,656 16,739,895 

 
  



บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีโครงการเกษียณอายุและมีการปรับลดอัตราก าลังคนตามนโยบายการปรับ
โครงสร้างองค์กร โดยได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการแล้วเป็น
จ านวนเงิน 44.60 ล้านบาท 

ส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้หักออกจากมูลค่าหนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการแล้ว ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 27 ล้านบาท และบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนรวม เป็นจ านวนเงิน 17.60 ล้านบาท 

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพันภายใต้
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ :- 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

อัตราคิดลด 2.15% 2.01 - 2.15% 2.15% 2.01 - 2.15% 

อัตรามรณะ 100%(TMO 2017) 100%(TMO 2017) 100%(TMO 2017) 100%(TMO 2017) 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.50% - 3.00% 2.50% - 4.00% 2.50% - 3.00% 2.50% - 4.00% 
อัตราการลาออกของพนักงาน ผันแปรตามอายุ

พนักงาน 
ผันแปรตามอายุ

พนักงาน 
ผันแปรตามอายุ

พนักงาน 
ผันแปรตามอายุ

พนักงาน 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ :- 

(หน่วย: บาท) 
 

การเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมตฐิาน 

ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

อัตราคิดลด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 (3,461,442) (5,484,552) (3,461,442) (4,976,200) 

อัตราคิดลด ลดลง ร้อยละ 0.5 3,623,128 5,785,864 3,623,128 5,244,923 

อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 3,766,133 5,972,407 3,766,133 6,395,820 

อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลง ร้อยละ 0.5 (3,630,190) (5,710,055) (3,630,190) (6,106,403) 

อัตราการลาออก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (5,579,045) (6,848,909) (5,579,045) (6,074,716) 

อัตราการลาออก ลดลง ร้อยละ 10 6,179,926 7,429,066 6,179,926 6,557,438 
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24. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ส ารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

25. ส ำรองทั่วไป 

บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารองทั่วไปซึ่ง ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

26. เงินปันผลจ่ำย ส ำรองทั่วไปและค่ำตอบแทนกรรมกำร 

26.1 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :- 

- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

- จัดสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองทั่วไปจ านวน 6.70 ล้านบาท 

26.2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสุทธิและก าไรสะสมแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน 66 ล้านบาท 
มีก าหนดจ่ายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งจ่ายจากก าไรของกิจการ ดังนี้ :- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 54 ล้านบาท โดยให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 12 ล้านบาท โดยให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

26.3 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 48 ล้านบาท มีก าหนด  
จ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยแบ่งจ่ายจากก าไรของกิจการ ดังนี้ :- 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นเงิน 45.60 ล้านบาท 
โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 2.40 ล้านบาท โดย          
ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

- จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

- จัดสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองทั่วไปจ านวน 10.10 ล้านบาท 
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27. ค่ำใช้จ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงาน หรือครบอายุการท างาน 
(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 
3 - 5 % ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด เป็น
ผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายส าหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนดงัต่อไปนี้ :- 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)    4.39 9.23    4.39 9.23 

บริษัท เอส.แอพพาเรล จ ากัด - 0.23 - - 

บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด - 0.32 - - 

รวม    4.39    9.78    4.39    9.23 

28. ตรำสำรอนุพันธ์ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินบาทที่บริษัทฯ จะได้รับช าระเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

28.1 สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับช าระจาก
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้ :- 

สกุลเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

จ านวนเงิน 

(ล้าน) ส่งมอบระหว่างเดือน 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันส่งมอบ 

(บาทต่อสกุลเงิน) 

จ านวนเงิน 

(ล้าน) ส่งมอบระหว่างเดือน 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันส่งมอบ 

(บาทต่อสกุลเงิน) 

ดอลลาร์สหรัฐ ฯ 1.17 เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 29.82 - 31.29 0.25 มิ.ย. 63 30.01 - 30.08 

เยนญี่ปุ่น 7.00 มิ.ย. 64 0.29 12.03 พ.ค. 63 - มิ.ย. 63 0.28 

ยูโร 0.54 ก.พ. 64 - มิ.ย. 64 36.14 - 37.14 0.93 ก.พ. 63 - มิ.ย. 63 33.46 - 34.77 
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28.2 รำยกำรที่ไม่ได้รับกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับ
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :- 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงินต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาท สกุลเงินต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาท 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์         

 ดอลลารส์หรัฐฯ 0.25 1.47 7.56 44.20 0.25 1.47 7.56   44.20 

 ยูโร 0.07 0.01 2.41 0.16 0.07 0.01 2.41    0.16 

 ดอลลาร์ฮ่องกง 0.36 0.36 1.38 1.38 0.36 0.36 1.38    1.38 

รวม     11.35   45.74     11.35 45.74 

หน้ีสิน         

 ดอลลารส์หรัฐฯ 0.49 0.38 14.79   11.54 0.49    0.35 14.79   10.48 

 ยูโร 0.13 0.51 4.92   17.43 0.13    0.51 4.92   17.43 

 เยนญี่ปุ่น 41.14 38.06 12.12   10.64 41.14   38.06 12.12   10.64 

รวม     31.83   39.61     31.83 38.55 

29. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้น 

29.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ :- 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

หนังสือค้ าประกันกบักรมศุลกากร     8.79 10.07    8.79 10.07 

หนังสือค้ าประกันไฟฟ้า    3.99    4.47    3.99 3.81 

หนังสือค้ าประกันการท าธุรกิจ    0.54 0.20    0.54 0.20 

ภาระค้ าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   18.91   22.03   18.91   27.03 
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29.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีวงเงินเลตเตอร์เครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 14.00 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี) 

29.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้
เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจ าหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารวม 6 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
1 เครื่องหมายการค้าและ 3 เครื่องหมายการค้าตามล าดับ ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายที่ระบุ
ไว้ในสัญญา และร้อยละ 12 ของราคาทุน (31 ธันวาคม 2562 : ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6 - 8 ของ
ยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา และร้อยละ 12 - 15 ของราคาทุน) 

29.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการ 
โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้ :- 

รายการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 

ภายใน 1 ปี    7.63   14.50 7.13 1.95 

ปีที่ 2 - 5 6.49 16.37 6.49 7.43 

ปีที่ 5 ขึ้นไป - 6.15 - 6.15 

29.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการอายุสัญญา 3 ปี โดย
ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือนในอัตรา ดังนี้ :- (31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี) 

(หน่วย : บาท) 

 

 ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าบริการพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ปีท่ี 1 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 42,372 

ปีท่ี 2 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 44,491 

ปีท่ี 3 ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย 46,715 
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30. สิทธิพิเศษจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบาง
รายการ  ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ :- 

1. บัตรส่งเสริมเลขที ่ 60-1470-1-03-1-0 60-0122-0-00-1-0 1627(2)/2554 1628(2)/2554 

2. วันที่ออกบัตรส่งเสริม 26/12/2560 31/1/2560 31/5/2554 31/5/2554 

3. วันที่เริ่มมีรายได้ 1/3/2561 2/8/2561 4/5/2554 2/9/2554 

4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตผลติภัณฑ์หนัง

สัตว์หรือหนังเทียม 

การผลิตผลติภัณฑ์หนัง

สัตว์หรือหนังเทียม 

การผลิตผลติภัณฑ์

สิ่งทอหรือชิ้นส่วน 

การผลิตผลติภัณฑ์หนัง

สัตว์หรือหนังเทียม 

5. สิทธิและประโยชน์ส าคัญที่ได้รบัการสง่เสริม     

5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร

สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่ ง เสริมนับแต่ วันที่ เ ริ่ ม มีรายได้จากการ

ประกอบกิจการ 

8 ปี 

 

8 ปี 

 

8 ปี 

(หมดอายุ 30/11/61) 

8 ปี 

(หมดอายุ 30/10/60) 

5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่

ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี

เงินได้ 

8 ปี 

 

8 ปี 

 

8 ปี 

(หมดอายุ 30/11/61) 

8 ปี 

(หมดอายุ 30/10/60) 

5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 

50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นก าหนด

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

5 ปี 

 

5 ปี 

 

5 ปี 5 ปี 

5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า 

น้ าประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่าย

ประจ าปี 

10 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ป ี

5.5 ได้ รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติ บุคคลไ ม่ เกิ น 

(ปรับเปลี่ยนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่า

ที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

60.00 ล้านบาท 51.99 ล้านบาท 46.13 ล้านบาท 76.27 ล้านบาท 

     

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด 
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รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้ :- 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

 ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม 

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม  214.70  211.69 426.39  377.01  268.68 645.69 

ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม  494.13  198.61  692.74  762.48  225.02  987.50 

รวม  708.83  410.30 1,119.13 1,139.49  493.70 1,633.19 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

 ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม 

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม  214.70  211.69 426.39  377.01 268.68 645.69 

ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม  495.44  198.61  694.05  664.97  224.00  888.97 

รวม  710.14  410.30 1,120.44 1,041.98  492.68 1,534.66 

31. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้จ่ำย 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :- 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2563 2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเรจ็รูป -     

และงานระหวา่งท า(เพิ่มขึ้น)ลดลง 4,415,035 (10,257,376) (4,454,013) (58,076,001) 

ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 91,972,265 136,849,920 102,212,843 140,624,730 
ค่าใช้จา่ยจากการปรับลดมูลคา่สินค้า 20,893,235 15,598,494 22,431,270 16,097,758 

วัตถดุิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 357,517,623 554,037,906 357,517,623 554,037,906 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 28,294,352 28,699,419 28,294,352 28,038,334 

ค่าใช้จา่ยพนักงาน 460,171,715 609,682,623 460,158,637 557,095,404 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 58,037,172 53,307,227 55,645,713 50,317,244 

ค่าลิขสิทธิ์จา่ย 22,811,938 45,316,652 22,811,938 43,523,452 
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32. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงาน
เครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่ม
บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และ
ประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และก าไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ :- 

 (หน่วย : พันบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

เครื่องแต่งกาย
บุรุษ 

เครื่องแต่งกาย
สตรี ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม 

รำยได้     

รายได้จากการขาย 917,573 165,008 - 1,082,581 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 36,557 - - 36,557 

ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 250,137 41,175 - 291,312 

เงินปันผลรับ - - 45,009 45,009 

ดอกเบี้ยรับ - - 33,460 33,460 

รายได้อื่น - - 53,347 53,347 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (73,043) (14,012) (7,145) (94,200) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (106,220) (17,187) (200,685) (324,092) 

ต้นทุนทางการเงิน - - (1,028) (1,028) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (2,296) (2,296) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 70,874 9,976 (79,338) 1,512 

รายไดภ้าษีเงินได้    9,514 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี    11,026 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-     

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย    58,037 
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 (หน่วย : พันบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

เครื่องแต่งกาย
บุรุษ 

เครื่องแต่งกาย
สตรี ส่วนงานอื่น งบการเงินรวม 

รำยได้     

รายได้จากการขาย 1,211,408 383,982 - 1,595,390 

รายได้จากการรับจ้างผลิต 37,799 - - 37,799 

ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 332,933 109,415 - 442,348 

เงินปันผลรับ - - 74,905 74,905 

ดอกเบี้ยรับ - - 35,338 35,338 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - -  973  973 

รายได้อื่น - - 38,459 38,459 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (108,229) (24,441) (11,355) (144,025) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (89,590) (29,490) (241,710) (360,790) 

ต้นทุนทางการเงิน - - (67) (67) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (2,599) (2,599) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 135,114 55,484 (106,056) 84,542 

รายไดภ้าษีเงินได้    3,767 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี    88,309 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-     

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย    53,307 

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ :- 

 (หน่วย : พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

เครื่องแต่งกาย

บุรุษ 

เครื่องแต่งกาย

สตรี รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์/หนี้สิน 

ที่ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 373,461 92,176 465,637 3,871,168 4,336,805 

หน้ีสินของส่วนงาน 60,302 15,380 75,682 467,082 542,764 

 (หน่วย : พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

เครื่องแต่งกาย

บุรุษ 

เครื่องแต่งกาย

สตรี รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์/หนี้สิน 

ที่ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 354,170 140,114 494,284 3,867,595 4,361,879 

หน้ีสินของส่วนงาน 29,491 25,623 55,114 527,821 582,935 
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    (หน่วย: พันบาท) 

    ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่

    31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์     
ขายในประเทศ    708,833 1,139,491 
ขายต่างประเทศ      

- ยุโรป    166,825 208,990 
- เอเชีย    96,824 144,308 
- อเมริกา    145,199 137,915 
- ออสเตรเลีย     957 1,403 
- แอฟริกาใต้     500 1,082 

ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงาน             
เครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจ านวนรวมประมาณ 425.92 ล้านบาท และ 784.47 
ล้านบาท ตามล าดับ 

33. ภำษีเงินได้ 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ :- 

  (หน่วย : พันบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช ี  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

- สินค้าฝากขาย 4,566 4,211 4,566 4,211 

- ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 2,049  371 2,049  371 

- สัญญาเช่า  110 -  110 - 

- ประมาณการสินค้ารับคืน 4,240 3,320 4,240 3,320 

- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 24,277 33,871 24,277 33,871 

- ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 15,031 - 15,031 - 

รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 
 
 

50,273 41,773 50,273 41,773 
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  (หน่วย : พันบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

หนี้สนิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 9,992 8,638 9,992 8,638 
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 184,069 179,675 184,816 179,675 

รวมหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 194,061 188,313 194,808 188,313 

รายไดภ้าษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังนี้ :- 

  (หน่วย : พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบนั     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี - - - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญช ี     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชั่วคราว (9,515) (3,767) (9,515) (2,744) 

รายไดภ้าษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน     

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (9,515) (3,767) (9,515) (2,744) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกับอัตราภาษี
ที่ใช้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้ :- 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,512 84,542 (1,546) 131,912 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล -  
คูณอัตราภาษี  302 16,908 (309) 26,382 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 30) (4,734) (15,270) (4,734) (15,270) 

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,000 3,197 1,095 3,054 

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (3,254) (4,204) (3,254) (4,204) 

รายได้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ (10,357) (16,929) (10,305) (16,929) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ -     

 จากขาดทุนทางภาษี 7,992 - 7,992 - 

ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้    7 (1,469) - 4,223 

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท า -                                        

งบการเงินรวม   (471) 14,000 - - 

รวม (9,817) (20,675) (9,206) (29,126) 

รายไดภ้าษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน (9,515) (3,767) (9,515) (2,744) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร     
ทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่
ต้องห้ามในการค านวณภาษีเงินได้ 

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้
ในอัตราร้อยละ 20  

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ค านวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบั ตรส่งเสริม         
การลงทุน (ดูหมายเหตุ 30) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยค านวณในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรทางภาษ ี 
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34. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่
มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า 

34.1 นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรปฏิบัติทำงกำรบัญชี 

 หมายเหตุฯ ข้อ 4 

34.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ดีลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมี
ความสามารถในการช าระหนี้ในเกณฑ์ดี  

ส าหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้
สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส าคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้าน
สินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

34.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การด าเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสาร
หนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น 
ราคาตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 

34.4 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมี
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณา
จัดท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่า
เหมาะสม (หมายเหตุ 28) 
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34.5  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้หากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินบางส่วนที่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เงินลงทุนในกองทุนรวมจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ค านวณมูลค่ายุติธรรมจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 
2 ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด จัดล าดับชั้นการวัด
มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1  

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกจัดล าดับชั้นการวัด
มูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 ค านวณโดยพิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount 
Model), การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และมูลค่าตามบัญชี  (Book Value 
Approach) โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท  

 เงินลงทุนในตราสารหนี้จัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร ถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จาก
เกณฑ์ข้อมูลที่น ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) และเทคนิค
วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

35. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความ
เชื่อม่ันของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ
รวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยังก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

36. กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบกับงบการเงินส าหรับปีปัจจุบันได้ การจัดประเภทรายการบัญชีนี้ไม่มี
ผลกระทบต่อก าไร(ขาดทุน)สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ 
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37.  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เพื่ออนุมัตจิ่ายเงินปันผลประจ าปีแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด าเนินงานปี 2563 
จ านวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจ านวนเงิน 8.40 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่
กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ 

38. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 


