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งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กนัยงอีเลคทริก 
จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดง
การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ� งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและเรื�อง
อื�น ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินของ
บริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควร    
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
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ก�!ก��ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
ที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  
ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ
เรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  
 

ความเพียงพอของการตั�งประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ) และ 13 ของงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนั
คุณภาพสินค้า มีจํานวนเ งินที� เ ป็นสาระสําคัญต่อ 
งบการเงิน และเกี�ยวข้องกับความน่าจะเป็นที�จะเกิด
ความเสียหายจากการรับประกันคุณภาพสินค้า และ
เกี� ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารในการ
ประมาณการ ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าเรื� องดังกล่าวเป็น
เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- สอบถามผู ้บริหารเพื�อให้ได้มาซึ� งความเข้าใจใน

กระบวนการประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
- ทดสอบควา มน่า เ ชื� อ ถือของรา ยงา นข้อ มู ล ก า ร

รับประกนัคุณภาพสินคา้ที�เกิดขึ�นจริง โดยเปรียบเทียบ
ขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ�นจริงกบัรายงาน
ขอ้มูลการรับประกนัคุณภาพสินคา้ รวมถึงสุ่มทดสอบ
กบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

- สอบถามเชิงทดสอบผู ้บริหารเกี�ยวกับวิธีการและ       
ขอ้สมมติที�ใชใ้นการประมาณการ เพื�อประเมินความ
สมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติที�ใช ้

- พิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติที�ใชใ้นการ
ประมาณการความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการ
รับประกัน โดยเทียบเคียงกับข้อมูลที�มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที�เกิดขึ�นจริงในอดีต 

- ทดสอบการคํานวณการตั� งประมาณการค่าประกัน
ความเสียหาย โดยพิจารณายอดขายสินค้าสําเร็จรูป 
ยอดค่าประกนัความเสียหายที�เกิดขึ�นจริง และจาํนวนปี
ถวัเฉลี�ยที�ถูกเรียกร้องความเสียหาย 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเ งินที�
เกี�ยวขอ้ง 
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ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที�
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาดว่า
รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง 
ขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอื�นตามที�ระบุขา้งตน้เมื�อจดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญั
กบังบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 
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ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
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การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึ� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 
ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดั
ต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช ้
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินที�แสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและ
เหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการที�
เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
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 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วน
ไดเ้สียของบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกบั 
ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้ 
เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื� องที�สื� อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื� องสําคญั 
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี�ยวกบัเรื� องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื� องดงักล่าว 
ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(โศภิษฐ ์พรหมพล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
20 พฤษภาคม 2563 
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สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 964,561,348 789,953,293 964,561,348 789,953,293 

เงินลงทุนชั วคราว 6 2,330,000,000 2,100,000,000 2,330,000,000 2,100,000,000 

ลูกหนี&การคา้ 4, 7 1,118,691,767 1,320,572,790 1,118,691,767 1,320,572,790 

ภาษีมูลค่าเพิ มขอคืน 28,456,771 32,643,607 28,456,771 32,643,607 

ลูกหนี& อื น 4 32,063,755 24,973,078 32,063,755 24,973,078 

เงินปันผลคา้งรับ 4 171,415,558 -                    171,415,558 -                    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั&นแก่กิจการที เกี ยวขอ้งกนั 4 83,910,992 23,221,994 83,910,992 23,221,994 

สินคา้คงเหลือ 8 784,724,911 896,613,221 784,724,911 896,613,221 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื น 8,696,889 7,469,681 8,696,889 7,469,681 

����������	
������	� 5,522,521,991 5,195,447,664 5,522,521,991 5,195,447,664 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื อขาย 6 1,646,871 5,113,344 1,646,871 5,113,344 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 19,481,981 19,546,147 3,000,000 3,000,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื น 6 157,361,700 157,361,700 157,361,700 157,361,700 

อสังหาริมทรัพยเ์พื อการลงทุน 10 4,188,669 4,188,669 4,188,669 4,188,669 

ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,536,028,685 1,421,737,943 1,536,028,685 1,421,737,943 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 35,393,670 41,173,894 35,393,670 41,173,894 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 85,043,070 76,009,019 85,043,070 76,009,019 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื น 19,387,244 25,418,050 19,387,244 25,418,050 

����������	
���������	� 1,858,531,890 1,750,548,766 1,842,049,909 1,734,002,619 

����������	
 7,381,053,881 6,945,996,430 7,364,571,900 6,929,450,283 
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หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี&การคา้ 4 789,303,681 879,201,096 789,303,681 879,201,096

เจา้หนี& อื น 4 355,365,436 480,768,921 355,365,436 480,768,921

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,953,434 -                    48,953,434 -                    

หนี& สินหมุนเวยีนอื น 11,336,472 14,396,156 11,336,472 14,396,156

�����4���������	� 1,204,959,023 1,374,366,173 1,204,959,023 1,374,366,173

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 13 112,196,249 103,562,761 112,196,249 103,562,761

ประมาณการหนี& สินไม่หมุนเวยีน

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 317,631,695 237,346,665 317,631,695 237,346,665

เงินกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 12,147,686 13,320,484 12,147,686 13,320,484

�����4������������	� 441,975,630 354,229,910 441,975,630 354,229,910

�����4��� 1,646,934,653 1,728,596,083 1,646,934,653 1,728,596,083

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15

   ทุนจดทะเบียน 198,000,000 220,000,000 198,000,000 220,000,000

   ทุนที ออกและชาํระแลว้ 198,000,000 220,000,000 198,000,000 220,000,000

หุน้ทุนซื&อคืน 15 -                    (970,420,000) -                    (970,420,000)

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 15 726,100,000 726,100,000 726,100,000 726,100,000

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

        สาํรองหุน้ทุนซื&อคืน 15, 16 -                    970,420,000 -                    970,420,000

        ทุนสาํรองอื น 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,370,914,119 3,829,422,060 4,354,432,138 3,812,875,913

องคป์ระกอบอื นของส่วนของผูถื้อหุน้ 16 (2,894,891) (121,713) (2,894,891) (121,713)

�������5"!67289"�2� 5,734,119,228 5,217,400,347 5,717,637,247 5,200,854,200

�����4���,#.����5"!67289"�2� 7,381,053,881 6,945,996,430 7,364,571,900 6,929,450,283

31 มีนาคม 31 มีนาคม
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รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 17 7,703,406,711 7,960,185,979 7,703,406,711 7,960,185,979 

รายไดจ้ากการลงทุน 4, 18 480,041,305 261,434,146 480,221,305 261,944,146 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี ยนสุทธิ 21,875,724       17,370,503       21,875,724       17,370,503       

รายไดอื้ น 4 39,872,261 44,555,403 39,872,261 44,555,403 

����'	�(2 8,245,196,001 8,283,546,031 8,245,376,001 8,284,056,031 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4, 20 6,435,414,054 6,946,517,375 6,435,414,054 6,946,517,375 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4, 20 418,443,081 440,404,891 418,443,081 440,404,891 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 20 720,949,097 726,976,171 720,949,097 726,976,171 

���$�':*2%�'	 7,574,806,232 8,113,898,437 7,574,806,232 8,113,898,437 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 115,834 549,048 -                   -                   

ก&'��ก�"�;'���!���(2 670,505,603 170,196,642 670,569,769 170,157,594 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (49,219,952) 9,949,301 (49,219,952) 9,949,301 

ก&'���&'���<= 621,285,651 180,145,943 621,349,817 180,106,895 

ก&'��5'(�����>(���>%"9/�

รายการที"อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื อขาย 6 (3,466,473)       (2,611,197)       (3,466,473)       (2,611,197)       

ภาษีเงินไดข้องรายการที อาจถูกจดัประเภทใหม่

       ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 693,295 522,239 693,295 522,239

����'	ก'���/"'%87ก%�(<�.�;�:����2:�ก&'���9"5'(���:�;'	#�! (2,773,178) (2,088,958) (2,773,178) (2,088,958)

รายการที"จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานที กาํหนดไว้ 14 (14,629,490)     (7,297,991)       (14,629,490)     (7,297,991)       

ภาษีเงินไดข้องรายการที จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

       ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 2,925,898        1,459,598        2,925,898        1,459,598        

����'	ก'���/%.���87ก%�(<�.�;�:����2:�ก&'���9"5'(���:�;'	#�! (11,703,592)     (5,838,393)       (11,703,592)     (5,838,393)       

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%"9/��&'���<= - ���1�%'ก;'���!���(2 (14,476,770)     (7,927,351)       (14,476,770)     (7,927,351)       

ก&'��5'(�����>(���>%����&'���<= 606,808,881     172,218,592     606,873,047     172,179,544     

ก&'��0�"�2�5�4��94�-'� 22 31.38               8.56                 31.38               8.56                 

(���)

������ ก��	!"��#$���ก %&'ก�( (�'*�)

!�ก&'��5'(�����>(���>%

!�ก'��!����/,�(!�!��#!���

0'���1������(2���	 !�ก'��!���3�'.ก�%ก'�

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 มีนาคม สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี&
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������ ก��	!"��#$���ก %&'ก�( (�'*�)

!�,�(!ก'��<#�/	�,<#!����5"!67289"�2�

องคป์ระกอบอื น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้

ที ออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

�������� และชาํระแลว้ ซื&อคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื&อคืน อื น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื อขาย ผูถ้ือหุน้

�&'���<=��4���(�����/ 31 ���'$� 2562

	"($!�#9" A �����/ 1 ���'	� 2561 220,000,000       -                      726,100,000       22,000,000         -                      420,000,000       4,985,234,510    1,967,245                   6,375,301,755    

�'	ก'�ก��67289"�2���/����BกC(	0�!�52'����5"!67289"�2�

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การซื&อหุน้ทุนซื&อคืน 15 -                      (970,420,000)     -                      -                      970,420,000       -                      (970,420,000)      -                              (970,420,000)      

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 -                      -                      -                      -                      -                      -                      (359,700,000)      -                              (359,700,000)      

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      (970,420,000)     -                      -                      970,420,000       -                      (1,330,120,000)   -                              (1,330,120,000)   

����'	ก'�ก��67289"�2���/����BกC(	0�!�52'����5"!67289"�2� -                      (970,420,000)     -                      -                      970,420,000       -                      (1,330,120,000)   -                              (1,330,120,000)   

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%�&'���<=

    กาํไร -                      -                      -                      -                      -                      -                      180,145,943       -                              180,145,943       

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื น -                      -                      -                      -                      -                      -                      (5,838,393)          (2,088,958)                 (7,927,351)          

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%�&'���<= -                      -                      -                      -                      -                      -                      174,307,550       (2,088,958)                 172,218,592       

	"($!�#9" A �����/ 31 ���'$� 2562 220,000,000       (970,420,000)     726,100,000       22,000,000         970,420,000       420,000,000       3,829,422,060    (121,713)                     5,217,400,347    

(���)

!�ก'��!����/,�(!�!��#!���0'���1������(2���	

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี&
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������ ก��	!"��#$���ก %&'ก�( (�'*�)

!�,�(!ก'��<#�/	�,<#!����5"!67289"�2�

องคป์ระกอบอื น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้

ที ออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

�������� และชาํระแลว้ ซื&อคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื&อคืน อื น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื อขาย ผูถ้ือหุน้

�&'���<=��4���(�����/ 31 ���'$� 2563

	"($!�#9" A �����/ 1 ���'	� 2562 220,000,000       (970,420,000)     726,100,000       22,000,000         970,420,000       420,000,000       3,829,422,060    (121,713)                     5,217,400,347    

�'	ก'�ก��67289"�2���/����BกC(	0�!�52'����5"!67289"�2�

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ตดัหุน้ทุนซื&อคืน - ลดหุน้สามญั 15 (22,000,000)       970,420,000       -                      -                      (970,420,000)     -                      22,000,000          -                              -                       

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 -                      -                      -                      -                      -                      -                      (90,090,000)        -                              (90,090,000)        

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น (22,000,000)       970,420,000       -                      -                      (970,420,000)     -                      (68,090,000)        -                              (90,090,000)        

����'	ก'�ก��67289"�2���/����BกC(	0�!�52'����5"!67289"�2� (22,000,000)       970,420,000       -                      -                      (970,420,000)     -                      (68,090,000)        -                              (90,090,000)        

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%�&'���<=

    กาํไร -                      -                      -                      -                      -                      -                      621,285,651       -                              621,285,651       

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื น -                      -                      -                      -                      -                      -                      (11,703,592)        (2,773,178)                 (14,476,770)        

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%�&'���<= -                      -                      -                      -                      -                      -                      609,582,059       (2,773,178)                 606,808,881       

	"($!�#9" A �����/ 31 ���'$� 2563 198,000,000       -                      726,100,000       22,000,000         -                      420,000,000       4,370,914,119    (2,894,891)                 5,734,119,228    

(���)

!�ก'��!����/,�(!�!��#!���0'���1������(2���	

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี&
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������ ก��	!"��#$���ก %&'ก�( (�'*�)

!�,�(!ก'��<#�/	�,<#!����5"!67289"�2�

องคป์ระกอบอื น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้

ที ออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

�������� และชาํระแลว้ ซื&อคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื&อคืน อื น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื อขาย ผูถ้ือหุน้

�&'���<=��4���(�����/ 31 ���'$� 2562

	"($!�#9" A �����/ 1 ���'	� 2561 220,000,000       -                      726,100,000       22,000,000         -                      420,000,000       4,968,727,411    1,967,245                   6,358,794,656    

�'	ก'�ก��67289"�2���/����BกC(	0�!�52'����5"!67289"�2�

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การซื&อหุน้ทุนซื&อคืน 15 -                      (970,420,000)     -                      -                      970,420,000       -                      (970,420,000)      -                              (970,420,000)      

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 -                      -                      -                      -                      -                      -                      (359,700,000)      -                              (359,700,000)      

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      (970,420,000)     -                      -                      970,420,000       -                      (1,330,120,000)   -                              (1,330,120,000)   

����'	ก'�ก��67289"�2���/����BกC(	0�!�52'����5"!67289"�2� -                      (970,420,000)     -                      -                      970,420,000       -                      (1,330,120,000)   -                              (1,330,120,000)   

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%�&'���<=

    กาํไร -                      -                      -                      -                      -                      -                      180,106,895       -                              180,106,895       

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื น -                      -                      -                      -                      -                      -                      (5,838,393)          (2,088,958)                 (7,927,351)          

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%�&'���<= -                      -                      -                      -                      -                      -                      174,268,502       (2,088,958)                 172,179,544       

	"($!�#9" A �����/ 31 ���'$� 2562 220,000,000       (970,420,000)     726,100,000       22,000,000         970,420,000       420,000,000       3,812,875,913    (121,713)                     5,200,854,200    

!�ก'��!���3�'.ก�%ก'�

กาํไรสะสม

(���)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี&
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������ ก��	!"��#$���ก %&'ก�( (�'*�)

!�,�(!ก'��<#�/	�,<#!����5"!67289"�2�

องคป์ระกอบอื น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้

ที ออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

�������� และชาํระแลว้ ซื&อคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื&อคืน อื น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื อขาย ผูถ้ือหุน้

�&'���<=��4���(�����/ 31 ���'$� 2563

	"($!�#9" A �����/ 1 ���'	� 2562 220,000,000       (970,420,000)     726,100,000       22,000,000         970,420,000       420,000,000       3,812,875,913    (121,713)                     5,200,854,200    

�'	ก'�ก��67289"�2���/����BกC(	0�!�52'����5"!67289"�2�

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ตดัหุน้ทุนซื&อคืน - ลดหุน้สามญั 15 (22,000,000)       970,420,000       -                      -                      (970,420,000)     -                      22,000,000          -                              -                       

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 -                      -                      -                      -                      -                      -                      (90,090,000)        -                              (90,090,000)        

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น (22,000,000)       970,420,000       -                      -                      (970,420,000)     -                      (68,090,000)        -                              (90,090,000)        

����'	ก'�ก��67289"�2���/����BกC(	0�!�52'����5"!67289"�2� (22,000,000)       970,420,000       -                      -                      (970,420,000)     -                      (68,090,000)        -                              (90,090,000)        

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%�&'���<=

    กาํไร -                      -                      -                      -                      -                      -                      621,349,817       -                              621,349,817       

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื น -                      -                      -                      -                      -                      -                      (11,703,592)        (2,773,178)                 (14,476,770)        

ก&'�� (5'(���) ��>(���>%�&'���<= -                      -                      -                      -                      -                      -                      609,646,225       (2,773,178)                 606,873,047       

	"($!�#9" A �����/ 31 ���'$� 2563 198,000,000       -                      726,100,000       22,000,000         -                      420,000,000       4,354,432,138    (2,894,891)                 5,717,637,247    

!�ก'��!���3�'.ก�%ก'�

กาํไรสะสม

(���)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี&
12



2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 621,285,651      180,145,943      621,349,817      180,106,895      

�������ก�����ก����ก�� ���!"�#$"%&��� ('(��)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 49,219,952        (9,949,301)         49,219,952        (9,949,301)         

ค่าเสื อมราคา 352,080,559      350,425,335      352,080,559      350,425,335      

ค่าตดัจาํหน่าย 8,224,722          8,168,114          8,224,722          8,168,114          

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 87,286,255        79,320,574        87,286,255        79,320,574        

ประมาณการหนี& สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 83,381,669        20,805,266        83,381,669        20,805,266        

กาํไรจากอตัราแลกเปลี ยนที ยงัไม่เกิดขึ&น (21,598,150)       (6,641,548)         (21,598,150)       (6,641,548)         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (115,834)            (549,048)            -                   -                   

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (8,838,716)         (6,463,028)         (8,838,716)         (6,463,028)         

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 297,162             (844,581)            297,162             (844,581)            

เงินปันผลรับ (414,682,753)     (194,640,458)     (414,862,753)     (195,150,458)     

ดอกเบี&ยรับ (48,181,032)       (49,616,168)       (48,181,032)       (49,616,168)       

ค่าเช่ารับ (17,177,520)       (17,177,520)       (17,177,520)       (17,177,520)       

691,181,965      352,983,580      691,181,965      352,983,580      

ก����)���"*�)#+"%$"���,�-*)��"�.%$"&���"$"#�"

ลูกหนี&การคา้ 215,351,769      (23,772,341)       215,351,769      (23,772,341)       

ภาษีมูลค่าเพิ มขอคืน 4,186,836          3,781,228          4,186,836          3,781,228          

ลูกหนี& อื น (9,559,562)         1,830,570          (9,559,562)         1,830,570          

สินคา้คงเหลือ 120,727,026      156,035,979      120,727,026      156,035,979      

สินทรัพยห์มุนเวียนอื น (1,227,208)         6,807,533          (1,227,208)         6,807,533          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื น 1,747,230          1,768,641          1,747,230          1,768,641          

เจา้หนี&การคา้ (90,645,722)       (16,067,206)       (90,645,722)       (16,067,206)       

เจา้หนี& อื น (112,354,150)     (34,507,365)       (112,354,150)     (34,507,365)       

หนี& สินหมุนเวียนอื น (3,059,684)         (7,691,531)         (3,059,684)         (7,691,531)         

จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (78,652,767)       (84,382,608)       (78,652,767)       (84,382,608)       

จ่ายค่าผลประโยชน์พนกังาน (17,726,129)       (11,176,679)       (17,726,129)       (11,176,679)       

จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ (1,172,798)         (1,240,755)         (1,172,798)         (1,240,755)         

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 718,796,806      344,369,046      718,796,806      344,369,046      

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,397,800)         (1,351,372)         (1,397,800)         (1,351,372)         

ก�.,��!���(���1��(2�'%'กก�%ก���(&'����!'� 717,399,006      343,017,674      717,399,006      343,017,674      

(���)

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 มีนาคม สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 มีนาคม

������ ก��	!"��#$���ก %&'ก�( (�'*�)

!�ก�.,��!���(

!�ก'��!����/,�(!�!��#!���

0'���1������(2���	 !�ก'��!���3�'.ก�%ก'�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี&
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั วคราว (เพิ มขึ&น) ลดลง (230,000,000)     1,200,000,000   (230,000,000)     1,200,000,000   

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,282,330          2,093,483          1,282,330          2,093,483          

เงินสดจ่ายเพื อซื&ออาคารและอุปกรณ์ (481,135,205)     (295,667,854)     (481,135,205)     (295,667,854)     

เงินสดจ่ายเพื อซื&อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,444,498)         (4,666,990)         (2,444,498)         (4,666,990)         

เงินให้กูย้ืมระยะสั&นแก่กิจการที เกี ยวขอ้งกนั (353,450,140)     (338,484,105)     (353,450,140)     (338,484,105)     

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั&นแก่กิจการที เกี ยวขอ้งกนั 292,761,142      342,770,118      292,761,142      342,770,118      

เงินปันผลรับ 243,447,195      195,150,458      243,447,195      195,150,458      

ดอกเบี&ยรับ 50,637,395        49,378,453        50,637,395        49,378,453        

ค่าเช่ารับ 17,187,450        17,193,725        17,187,450        17,193,725        

ก�.,��!���(���1��(2�'%'ก (:*2�<:�) ก�%ก���#!��� (461,714,331)     1,167,767,288   (461,714,331)     1,167,767,288   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื อซื&อหุ้นทุนซื&อคืน -                   (970,420,000)     -                   (970,420,000)     

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (90,090,000)       (359,700,000)     (90,090,000)       (359,700,000)     

ก�.,��!���(���1�:*2�<:�ก�%ก���%�('�!�� (90,090,000)       (1,330,120,000)  (90,090,000)       (1,330,120,000)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึ&นสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี ยน 165,594,675 180,664,962 165,594,675 180,664,962

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี ยนที มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,013,380          -                   9,013,380          -                   

�!���(,#.�'	ก'����	����'�!���(���/�5B4����1� 174,608,055      180,664,962      174,608,055      180,664,962      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  1 เมษายน 789,953,293      609,288,331      789,953,293      609,288,331      
�!���(,#.�'	ก'����	����'�!���( A �����/ 31 ���'$� 964,561,348      789,953,293      964,561,348      789,953,293      

   

รายการที"ไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งรับ 171,415,558      -                   171,415,558      -                   

อาคารและอุปกรณ์ที ซื&อระหวา่งปีมีรายละเอียดดงันี&

อาคารและอุปกรณ์ที ซื&อทั&งหมดระหวา่งปี (467,950,793)     (310,127,542)     (467,950,793)     (310,127,542)     

เจา้หนี& ค่าซื&ออาคารและอุปกรณ์เพิ มขึ&น (ลดลง) (13,184,412)       14,459,688        (13,184,412)       14,459,688        
	"(D94"���1�"'$'�,#."�<ก�A
%�'	�<E��!���( (481,135,205)     (295,667,854)     (481,135,205)     (295,667,854)     

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 มีนาคม สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที  31 มีนาคม

(���)

������ ก��	!"��#$���ก %&'ก�( (�'*�)

!�ก�.,��!���(

!�ก'��!����/,�(!�!��#!���

0'���1������(2���	 !�ก'��!���3�'.ก�%ก'�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี&
14
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี2  
 
งบการเงินนี2ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2563 
 

1 *)��+���"!,� 

 
บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั2งขึ2นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อเดือนตุลาคม 2536 โดยมีที�อยู่จดทะเบียนของบริษทัตั2งอยู่เลขที� 67 หมู่ที� 11 
ถนนเทพรัตน กม.20 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ Mitsubishi Electric Corporation (ถือหุ้นร้อยละ 45.70) ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั2งขึ2น
ในประเทศญี�ปุ่น 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับการผลิตและจําหน่ายเครื� องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื� องหมายการค้า             
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิZ และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 

2 �ก-./ก����������ก�����	 

 
(ก) �ก���ก�	
�������� 

 
งบการเงินนี2 จดัทาํขึ2 นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั2งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุง
ใหม่นั2น มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท ซึ� งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ 
งบการเงินของบริษทั ทั2งนี2  บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญา
ที�ทาํกบัลูกคา้ (“TFRS 15”) เป็นครั2 งแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 เรื�อง รายได ้(“TAS 18”) มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที� 11 เรื� อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง 
รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ณ) 
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นอกจากนี2บริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินนี2 ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ
ปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 26 
 

(�) �ก��������������ก�	 !��������"�#�!�������ก�	���� 
 
งบการเงินนี2จดัทาํเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
 

($) ก�	���%�&�	�'��"�#ก�		#(��ก�	 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั2งนี2  ผลที�เกิดขึ2นจริงอาจ
แตกต่างจากที�ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเนื�อง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ซึ� งมีความเสี�ยงอย่างมี
นัยสําคญัที�จะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงที�มีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี2 สินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนี2  
 
หมายเหตุขอ้ 10 การทดสอบการดอ้ยค่า เกี�ยวกบัการใช้ขอ้สมมติที�สําคัญในการประมาณ      

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้ 13 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการค่าประกันความเสียหาย 

เกี�ยวกบัขอ้สมมติสําคญัของความเป็นไปไดที้�จะสูญเสียทรัพยากรและ
ความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย และ 

หมายเหตุขอ้ 14 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้กี�ยวกบั
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 	0
��
ก����(��"�����( 

 
นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี2ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และส่วนไดเ้สียของบริษทัใน
บริษทัร่วม 
 
�)%�* ����+������������������,ก��(%�-��)%�* ����+ 
 
ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการที�บริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุนซึ� งรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ� มแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของ 
เงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจนถึง
วนัที�บริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
	�+ก�	��'������.������	��)��	#��/ 
 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี2 สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั2น 
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สินทรัพยแ์ละหนี2 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ2นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั2น 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      
เผื�อเรียก และเงินลงทุนระยะสั2นที�มีสภาพคล่องสูง 
 

(ง) ลกูหนี*การค้าและลกูหนี*อื�นและสินทรัพย์ที�เกดิจากสัญญา 
 
ลูกหนี2 รับรู้เมื�อบริษทัมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนตามสญัญา หากบริษทัรับรู้รายไดก่้อนที�จะ
มีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทน จาํนวนสิ�งตอบแทนนั2นจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา 
 
ลูกหนี2แสดงในราคาตามใบแจง้หนี2หกัค่าเผื�อหนี2สงสัยจะสูญ ซึ�งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี2  และ
การคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี2ในอนาคตของลูกคา้ หนี2 สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อเกิดขึ2น 
 
สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�บริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ2าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนที�ซื2อ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซึ� งไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี�ย รวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จ ําเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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บริษทัตั2งค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ สาํหรับสินคา้ที�เสื�อมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 
������������	�0��	)%( 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชี   
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
������������	���	������� 
 
ตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั2 งใจถือไวจ้นครบ
กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั2 งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม 
และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมื�อมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยบนัทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื2อ ณ วนัที�รายงาน 
 
ก�	&!�1�)�+��������� 
 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและ      
เงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ2าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ ั2งหมด 
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(ช) อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที�
เพิ�มขึ2นหรือทั2งสองอย่าง ทั2งนี2 ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื�นเพื�อใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 

ค่าเสื�อมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึ� งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี2  
 
อาคาร 20 ปี 
 
บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั2ง 
 

(ซ) ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
ก�		��	2�"�#ก�	%� (2�$)� 
 
����	�3+�����.�ก		(���-�4���ก�&ก�	 
 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั2นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื2อถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานที�ตั2งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิZ ซอฟตแ์วร์ซึ� งไม่สามารถทาํงาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิZ ซอฟตแ์วร์นั2นใหถื้อวา่ ลิขสิทธิZ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 
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ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
����������ก� �,5���6�+1��� 
 
ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั2น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั2นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ2นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ2น
ในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ2นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ2น 
 
$)������(	�$� 
 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง (ยกเวน้เครื�องมือและเครื�องใช้ใน
โรงงานประเภทแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยึด ซึ� งคาํนวณโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ) ตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งันี2  
 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20  ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี 
เครื�องมือและเครื�องใชใ้นโรงงาน 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั2ง 
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วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยที�สุดทุกสิ2นรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ที�บริษทัซื2อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
	�+&)�+6�+1���ก�		��	2�	�+ก�	 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั2น ค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ2น 
 
$)��� &!�1�)�+ 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุน 
 
ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั2นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั2นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน ์
 
ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี2  
 
ค่าลิขสิทธิZ ซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
สมาชิกสนามกอลฟ์ 5 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย และระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ2นรอบปีบญัชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 
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(ญ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีข้อบ่งชี2 เรื� องการด้อยค่าหรือไม่ 
ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี2จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์2น
เดียวกนัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี2จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนที�บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนที�
ซื2อกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั2น ๆ ซึ� งเคยรับรู้
แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ก�	$!��%�(2�$)����$� %)�&#* �	��$�� 
 
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์
สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั2นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 
ก�	ก���	�+ก�	 ��+$)� 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ�มขึ2นในภายหลงั 
และการเพิ�มขึ2นนั2นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับสินทรัพยท์าง
การเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื�น ๆ ที� เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน  
ณ ทุกวนัที�ที�ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี2 เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฎ) เจ้าหนี*การค้าและเจ้าหนี*อื�น 
 
เจา้หนี2การคา้และเจา้หนี2 อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
7$	�ก�	�(������ 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะ 
เวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 
7$	�ก�	8�	#7+������ก!�1� *%� 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั2นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี2 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที บริษทักาํหนดดอกเบี2 ยจ่ายของหนี2 สิน
ผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดที�ใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี  
โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ในหนี2 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 
การจ่ายชาํระผลประโยชน ์ดอกเบี2ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน 
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เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ2น 
 
8�	#7+���	#+#+�%���� 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซึ� งผลประโยชน์นี2 ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ2น 
 
8�	#7+���	#+#��5����3��ก��� 
 
ผลประโยชน์ระยะสั2นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให ้หนี2 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี2สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฐ) ประมาณการหนี*สิน 
 
ประมาณการหนี2 สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�เกิดขึ2น 
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหนี2 สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี2 สิน  
ประมาณการหนี2 สินส่วนที�เพิ�มขึ2นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 
	#(��ก�	$)�	#ก��$%�(���+1�+ 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้ จะบนัทึกเมื�อไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่
ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายประมาณขึ2นโดยอา้งอิงจากขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ2นจริงที�ผา่นมาและ
ปัจจยัต่าง ๆ ที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที�จะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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(ฑ) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี2 รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนัยสําคัญอย่าง
สมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั2งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั2นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี2 สิน บริษทัใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตไดใ้หม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ มูลค่า
ยติุธรรมเหล่านี2 ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั2นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี2  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื2อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี2 สินอยา่งเดียวกนั 

 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื�นที�สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั2 นหรือหนี2 สินนั2 น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื2อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลที�ใชเ้ป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี2 สินนั2น 
 
หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี2 สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั2นของมูลค่ายุติธรรมที�
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั2นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั2นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ2นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ2น 
 
  



������ ก�	
��������ก ���ก�� (����	) 

���
�������ก����ก�����	 

����������� 	���!�	�" 31 �	��� 2563 
 

28 
 

(ฒ) หุ้นทุนซื*อคืน 
 
เมื�อมีการซื2อคืนหุน้ทุน จาํนวนสิ�งตอบแทนที�จ่ายซื2อรวมถึงตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซื2อคืน
และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ และจดัสรรจาํนวนเดียวกนันี2จากกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองหุน้ทุนซื2อ
คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ เมื�อมีการจาํหน่ายหุน้ทุนซื2อคืน จาํนวนเงินที�ไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพิ�มขึ2นในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซื2อคืนดว้ยจาํนวนตน้ทุนของหุ้นทุนซื2อคืนที�จาํหน่ายซึ� งคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ2าหนกั และโอนจาํนวนเดียวกนันี2จากบญัชีสาํรองหุน้ทุนซื2อคืนไปกาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุน

ซื2อคืน ) “ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื2อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการ
จาํหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซื2อคืนนาํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากที�หกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื2อคืนหมดแลว้ 
 

(ณ) รายได้ 
 
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 
รายไดรั้บรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�บริษทั คาดวา่จะ
มีสิทธิไดรั้บซึ� งไม่รวมจาํนวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สาม ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 
ก�	��+���$��"�#�	�ก�	 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึ� งโดยทั�วไปเกิดขึ2นเมื�อมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ สําหรับสัญญาที�ให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดที้�รับรู้สะสม ดงันั2น รายไดที้�รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซึ�งประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ� งเมื�อไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อ
เกิดขึ2น 
 
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 
รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
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ก�	��+���$��"�#�1��	�ก�	 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัสาํคญัไป
ใหก้บัผูซื้2อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั2นหรือมีความไม่
แน่นอนที�มีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั2น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ2นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 
 

(ด) รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเริ�มแรกที�เกิดขึ2นเป็นการเฉพาะเพื�อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั2งสิ2นตามสญัญา ค่าเช่าที�
อาจเกิดขึ2นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งค่าเช่านั2นเกิดขึ2น 
 

(ต) รายได้จากการลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบี2 ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบี2 ยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตาม
เกณฑค์งคา้ง 
 

(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบี2ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ2น ยกเวน้ใน
กรณีที�มีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึ� งของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนที�จะนาํมาใชเ้องหรือเพื�อขาย 
 

(ท) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั2งสิ2นตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
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(ธ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ2นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี2 สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�บริษทั 
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี2 สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ2นรอบระยะเวลาที�
รายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ2น และมีดอกเบี2ยที�ตอ้งชาํระ บริษทัเชื�อ
ว่าไดต้ั2งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี2อยู่บนพื2นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะ
ทาํใหบ้ริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ2นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี2 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี2 สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ได้นี2 ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน      
สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั2นกิจการมีความตั2งใจจะจ่ายชาํระหนี2 สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั2งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี2 สินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(น) กาํไรต่อหุ้น 
 
บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั2นพื2นฐานสาํหรับหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ขั2นพื2นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ2 าหนักที�ออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัที�ซื2อคืน 
 

(บ) บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมทั2งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการที�อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับริษทั หรือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั2งทางตรง
และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั2น 
 

(ป) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ2นจากส่วนงานดาํเนินงานนั2นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล รายการที�ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย ์หนี2 สิน รายไดจ้ากการลงทุน กาํไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน รายไดอื้�น ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารบางรายการ 
 

4 �������2�ก��ก���"�ก"
!*)��ก�	 

 
ความสัมพนัธ์ที�มีกบับริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีรายการระหวา่ง
กนัที�มีนยัสาํคญักบับริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี2  
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ผูบ้ริหารสาํคญั ญี�ปุ่น ไทย บุคคลที� มีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั2 งนี2  
รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าที�
ในระดบับริหารหรือไม่) 

Mitsubishi Electric Corporation ญี�ปุ่น เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 45.70 
บริษทั กลุธรเคอร์บี2  จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
     และเป็นบริษทัที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     และเป็นบริษทัที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd. ไตห้วนั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Eletric Sales Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Setsuyo Astec Corporation ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Melco Travel Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชั�น ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   (ประเทศไทย) จาํกดั   
บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Trading Corp. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ2ง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
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Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   Co., Ltd.   
Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Russia) LLC รัสเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลคทริค แฟคทอรี�  ออโตเมชั�น ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   (ประเทศไทย) จาํกดั   
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปนี2  
 
��
ก��  	0
��
ก��ก���	����� 

ขายสินคา้ในประเทศ บวกเพิ�มจากต้นทุนผลิตสินค้ามาตรฐานโดยถัวเฉลี�ยถ่วงนํ2 าหนักของ
สินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์

ขายสินคา้ในต่างประเทศ วิธีราคาขายต่อ ทั2งนี2 ขึ2นอยูก่บัภาวะตลาดและการแข่งขนัในแต่ละประเทศ 
รายไดอื้�น ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ซื2อสินคา้/ วตัถุดิบ ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ซื2อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธิZ ในการขายสินคา้ อตัราตามสญัญา 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ ตามจาํนวนที�เกิดขึ2นจริง 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค อตัราตามสญัญา 
ค่าเช่า ตามหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด 
ค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือ ตามขนาดของพื2นที�ใชส้อย 
ดอกเบี2ยรับ/ จ่ายจากการเปิดบญัชี 
   ธนาคารร่วมกบับริษทัในกลุ่มมิตซูบิชิ 

ตามจาํนวนเงินทุนที�บริษทัมีอยู่หรือใชไ้ปในอตัราดอกเบี2ยถวัเฉลี�ยระหว่าง
อตัราดอกเบี2ยเงินฝากหรืออตัราดอกเบี2ยเงินกูย้ืมของสถาบนัการเงิน 

ดอกเบี2ยรับ/ จ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมและเงิน 
   กูย้ืมระยะสั2น 

ตามอตัราดอกเบี2ยของสถาบนัการเงิน 

ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ ตามจาํนวนที�เกิดขึ2นจริง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตา มหลัก เกณฑ์ที� กํา หนดโดยคณะกรรมกา รสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด 

เงินปันผลรับ ตามที�ประกาศจ่าย 
 
รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ2นสุดวนัที� 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี2  
 
 ��ก�����	�"7������	����	   

 ���!�6�8!	,�)��
  ��ก�����	�95��ก��ก�� 

สําหรับปีสิ*นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 

 (3�����) 
������:�(8        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,193,146  2,940,997  3,193,146  2,940,997 
รายไดอื้�น 17  18  17  18 
ค่าลิขสิทธิZ ในการขายสินคา้ 167,939  176,455  167,939  176,455 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 270,494  275,108  270,494  275,108 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 56,758  63,459  56,758  63,459 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 19,122  16,154  19,122  16,154 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 8,725  7,514  8,725  7,514 
        
�������8!�        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 153  128  153  128 
รายไดค่้าเช่า 17,178  17,178  17,178  17,178 
รายไดเ้งินปันผล -  -  180  510 
รายไดอื้�น 555  686  555  686 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 69,345  79,143  69,345  79,143 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 5,725  6,949  5,725  6,949 
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สําหรับปีสิ*นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 

 (3�����) 
;+)�����������(        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั2น 87,754  84,537  87,754  84,537 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,622  1,042  1,622  1,042 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 14  10  14  10 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 89,390  85,589  89,390  85,589 

        

ก��ก���2"	�"�ก"
!*)��ก�	        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,507,301  5,015,878  4,507,301  5,015,878 
ซื2อวตัถุดิบ 985,423  1,043,822  985,423  1,043,822 
ซื2ออุปกรณ์ 4,881  8,484  4,881  8,484 
รายไดเ้งินปันผล 414,406  194,625  414,406  194,625 
รายไดด้อกเบี2ย 492  234  492  234 
รายไดอื้�น 239  1,785  239  1,785 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 9,962  8,566  9,962  8,566 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 82,858  86,191  82,858  86,191 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 มีนาคม มีดงันี2  
 
ลกูหนี*การค้า ��ก�����	�"7������	����	 

 ���!�6�8!	,�)��
 

 7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562 
 (3�����) 

บริษทัใหญ่ 345,082  370,941 
บริษทัร่วม 5  10 
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 773,459  949,403 
�!� 1,118,546  1,320,354 
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ลกูหนี*อื�น ��ก�����	�"7������	����	 

 ���!�6�8!	,�)��
 

 7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562 
 (3�����) 

บริษทัใหญ่ 1,232  2,471 
บริษทัร่วม 1,485  1,495 
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,446  1,375 
�!� 4,163  5,341 

 
เงินปันผลค้างรับ ��ก�����	�"7������	����	 

 ���!�6�8!	,�)��
 

 7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562 
 (3�����) 

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 171,416  - 

 
รายการเคลื�อนไหวของ 

   เงินให้กู้ยมืระยะสั*น �������ก�� 
 

 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
 

7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 ณ วนัที�  ณ วนัที�      ณ วนัที� 
 31 มีนาคม  1 เมษายน  เพิ�มขึ2น  ลดลง  31 มีนาคม 
 (	��+�#�)�9)  (3�����) 
2563          

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.60 - 1.56  23,222  353,450  (292,761)  83,911 

          

          

2562          

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.00  27,508  338,484  (342,770)  23,222 
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เจ้าหนี*การค้า ��ก�����	�"7������	����	 

 ���!�6�8!	,�)��
 

 7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562 
 (3�����) 

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 104,500  123,646 

 
เจ้าหนี*อื�น ��ก�����	�"7������	����	 

 ���!�6�8!	,�)��
 

 7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562 
 (3�����) 

บริษทัใหญ่ 139,413 272,476 
บริษทัร่วม 6,905 8,693 
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 25,998 31,171 

�!� 172,316 312,340 

 
สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
��''��1�$%�(�)%+�1��������$��$ 
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะ
ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี2  บริษทัตกลงที�จะต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธิZ ในการขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ซึ� งคาํนวณตามวิธีการที�ได ้
ตกลงกนัใหแ้ก่ MELCO สัญญานี2 มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละ 5 ปี 
ถา้ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไม่มีการแจง้ความจาํนงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ� งอย่างนอ้ย 6 เดือนก่อน
หมดสญัญา 
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��''���)���$�	7	���� 
 
บริษทัทาํสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัจะใหเ้ช่า
อาคารโรงงานเพื�อเป็นโกดงัเก็บสินคา้ สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 2 ปีโดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามที�
ระบุในสัญญา สัญญานี2 จะต่ออายุออกไปอีกโดยการแจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ� งอย่างนอ้ย  
60 วนัก่อนหมดสัญญา ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดแ้จง้ต่อสัญญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลา 2 ปีสิ2นสุดวนัที�  
31 กรกฎาคม 2564 
 
��''��	�1�	���$�� 
 

บริษทัทาํสัญญาบริหารสินคา้กบับริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัร่วม ภายใตเ้งื�อนไขของ
สญัญาบริษทัตกลงที�จะชาํระค่าบริการบริหารสินคา้ตามจาํนวนและเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว สญัญาฉบบั
นี2 มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้กอตัโนมติัอีกคราวละ 1 ปี จนกวา่ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะยกเลิกสญัญา 

 
��''��	�ก�	�	�1�	�������ก��)( 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั  
ซึ� งเป็นกิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะใหบ้ริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัสาํหรับเงินบาท
ของบริษทั ในการนี2  บริษทัผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบี2ยในอตัราและวิธีการที�ตกลงกนัตามสัญญา โดยไม่มี
กาํหนดสิ2นสุดสญัญา เวน้แต่เป็นไปตามเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งในการสิ2นสุดสญัญาตามที�กาํหนดในสญัญา 
 
�����1�ก2�+�(	#+#��5�"ก)ก�&ก�	����ก��+%����ก�� 
 
เมื�อวนัที� 6 มกราคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูก้บับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ซึ� งเป็นกิจการอื�นที�
เกี�ยวขอ้งกัน โดยบริษทัดงักล่าวได้ออกตั}วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบี2ยร้อยละ 1.56 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 6 มกราคม 2564 
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5 ���	��7����
ก����
���8����	�� 

 
 ��ก�����	�"7������	����	 
 ���!�6�8!	,�)��
 
 7����ก�����	�95��ก��ก�� 
 2563  2562 
 (3�����) 
เงินสดในมือ 100  100 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 199,461  49,853 
เงินลงทุนระยะสั2นที�มีสภาพคล่องสูง 765,000  740,000 
�!� 964,561  789,953 

 
6 ���	����	�2"	 

 
 ��ก�����	�"7������	����	 
 ���!�6�8!	,�)��
 
 7����ก�����	�95��ก��ก�� 
 2563  2562 
 (3�����) 

เงินลงทุนชั�วคราว    

เงินฝากระยะสั2นกบัสถาบนัการเงิน 2,330,000  2,100,000 
 2,330,000  2,100,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น    

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 1,647  5,113 
ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 157,362  157,362 

 159,009  162,475 

    
�!� 2,489,009  2,262,475 
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ณ วนัที�  31 มีนาคม 2563 เงินฝากระยะสั2 นกับสถาบันการเงินจํานวน 2,330 ล้านบาท (2562: 2,100 �������)  
มีระยะเวลาครบกําหนดชําระตั2 งแต่ 92 วนั ถึง 366 วนั และมีอัตราดอกเบี2 ยร้อยละ 0.35 ถึงร้อยละ 1.88 ต่อปี          
(2562: 	��+�# 1.25 
,�	��+�# 1.75 �)�9) 
 
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ณ วนัที� 31 มีนาคม มีดงันี2  
 
 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
 

7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (3�����) 

ตราสารทุนที�อยู่ ในความต้องการของตลาด 

   - หลักทรัพย์เผื�อขาย 

       

บริษทั กลุธรเคอร์บี2  จาํกดั (มหาชน) 4,965  1,120  4,965  4,596 
บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) 300  527  300  517 
 5,265  1,647  5,265  5,113 

1�ก รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (3,618)  -  (152)  - 
���6� 1,647  1,647  5,113  5,113 
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ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี2  
 

 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
7����ก�����	�95��ก��ก�� 
  สดัส่วนความ               เงินปันผลรับ 

บริษทัที�ลงทุน ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สาํหรับปี 
  2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (	��+�#) (3�����) 
บริษทั ไทย รีฟริเจอเรชั�น ผลิตชิ2นส่วน                    
   คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ตวัทาํความเยน็ 10.57 10.57 50,000 50,000 5,286  5,286  -  -  5,286  5,286  264  264 
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค ผลิต                    
   คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ เครื�องปรับอากาศ                    
   (ประเทศไทย) จาํกดั  10.00 10.00 1,200,000 1,200,000 120,000  120,000  -  -  120,000  120,000  394,435  180,696 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์ ผลิตคอมเพรสเซอร์                    
   อุตสาหกรรม จาํกดั สาํหรับ                    
 เครื�องปรับอากาศ 2.00 2.00 1,603,800 1,603,800 32,076  32,076  -  -  32,076  32,076  19,971  13,472 
�!�      157,362  157,362  -  -  157,362  157,362  414,670  194,432 
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7 �+ก�	 ก���)� 

 
  ��ก�����	�"7������	����	 
  ���!�6�8!	,�)��
 
  7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 1(�+�1�� 2563  2562 
  (3�����) 
ก��ก���"�ก"
!*)��ก�	     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1,094,222  1,299,485 
เกินกาํหนดชาํระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  24,324  20,869 
  1,118,546  1,320,354 

1�ก ค่าเผื�อหนี2สงสยัจะสูญ  -  - 
���6� 4 1,118,546  1,320,354 

     

ก��ก���2"	     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  146  219 
1�ก ค่าเผื�อหนี2สงสยัจะสูญ  -  - 

���6�  146  219 

     

�!�  1,118,692  1,320,573 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั2งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
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8 ��	�)������2� 
 

 ��ก�����	�"7������	����	 
 ���!�6�8!	,�)��
 
 7����ก�����	�95��ก��ก�� 
 2563  2562 
 (3�����) 
สินคา้สาํเร็จรูป 280,024  323,416 
สินคา้ระหวา่งผลิต 50,611  58,663 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 440,408  531,981 
สินคา้ระหวา่งทาง 47,142  24,852 
 818,185  938,912 

1�ก ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง (33,460)  (42,299) 
���6� 784,725  896,613 

    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย    

- ตน้ทุนขาย 6,444,253  6,952,980 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (8,839)  (6,463) 

���6� 6,435,414  6,946,517 

 

9 ���	����	:	�������8!� 
 

 ��ก�����	�"7������	����	   
 ���!�6�8!	,�)��
  ��ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562  2563  2562 
 (3�����) 
ณ วนัที� 1 เมษายน 19,546  19,507  3,000  3,000 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วม 116  549  -  - 
รายไดเ้งินปันผล (180)  (510)  -  - 
- !�	�" 31 �	��� 19,482  19,546  3,000  3,000 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี2  
 

  ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
 

  สดัส่วนความ    มูลค่าตาม  เงินปันผลรับ 
บริษทัที�ลงทุน ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  สาํหรับปี 

  2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (	��+�#) (3�����) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ ศูนยร์ับและ                
   เอก็ซ์เพรส จาํกดั กระจายสินคา้ 27.12 27.12 11,060 11,060 3,000  3,000  19,482  19,546  180  510 

 
  

 
��ก�����	�95��ก��ก�� 

 สดัส่วนความ         เงินปันผลรับ 
บริษทัที�ลงทุน เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สาํหรับปี 

 2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (	��+�#) (3�����) 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์                       
   เอก็ซ์เพรส จาํกดั 27.12  27.12 11,060  11,060  3,000  3,000  -  -  3,000  3,000  180  510 
 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั จดทะเบียนจดัตั2งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั2นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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�	�0��	)%( 
 
ตารางต่อไปนี2สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที�รวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื2 อ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วม 
 

 
  

  บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 
  2563  2562 
  (3�����) 
รายได ้  173,842  167,061 
     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100)  427  2,025 
ถือหุน้ร้อยละ  27.12  27.12 
ก��,�*����	��B����B��!�����8!	,�)��
*��������  116  549 

     
สินทรัพยห์มุนเวียน  71,432  81,065 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  21,775  12,659 
หนี2 สินหมุนเวียน  (13,268)  (14,252) 
หนี2 สินไม่หมุนเวียน  (8,103)  (7,400) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)  71,836  72,072 
ถือหุน้ร้อยละ  27.12  27.12 

�+��8������(�*�����	����	:	�������8!�  19,482  19,546 



������ ก�	
��������ก ���ก�� (����	) 

���
�������ก����ก�����	 

����������� 	���!�	�" 31 �	��� 2563 
 

   46

10 ������������5
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 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
 

 7����ก�����	�95��ก��ก�� 
 ที�ดิน  อาคาร  รวม 
 (3�����) 

ราคาทุน      

ณ วนัที� 1 เมษายน 2561 9,578  91,436  101,014 
- !�	�" 31 �	��� 2562 7�� 1 ����
	 2562 9,578  91,436  101,014 

- !�	�" 31 �	��� 2563 9,578  91,436  101,014 

      

ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      

ณ วนัที� 1 เมษายน 2561 5,389  91,436  96,825 
- !�	�" 31 �	��� 2562 7�� 1 ����
	 2562 5,389  91,436  96,825 

- !�	�" 31 �	��� 2563 5,389  91,436  96,825 

      
มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

- !�	�" 31 �	��� 2562 4,189  -  4,189 

- !�	�" 31 �	��� 2563 4,189  -  4,189 

 
 ��ก�����	�"7������	����	 

 ���!�6�8!	,�)��
 

 7����ก�����	�95��ก��ก�� 

สําหรับปีสิ*นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563  2562 
 (3�����) 

จาํนวนเงินที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนที�เกี�ยวกบัอสังหาริมทรัพย์ 

   เพื�อการลงทุน 

 

รายไดค่้าเช่า 17,178  17,178 
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 ��ก�����	�"7������	����	 
 ���!�6�8!	,�)��
 
 7����ก�����	�95��ก��ก�� 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2563  2562 
 (3�����) 

จาํนวนเงินขั*นตํ�าที�จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าดําเนินงาน 

   ที�บอกเลิกไม่ได้ 

 

ภายใน 1 ปี 17,178  5,726 
1 - 5 ปี 5,726  - 

�!� 22,904  5,726 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบดว้ยที�ดินและอาคารที�ให้เช่าแก่บริษทัร่วม และที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
การต่ออายสุญัญาจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั2งนี2ไม่มีค่าเช่าที�อาจเกิดขึ2น 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 จาํนวน 155.56 ลา้นบาท (2562: 155.56 
�������) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ปรับค่าความเสี�ยง
สาํหรับที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บริษทัร่วม และวิธีราคาประเมินของกรมธนารักษส์าํหรับที�ดินที�ไม่ไดใ้ชใ้นการ
ดาํเนินงาน มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกจดัลาํดบัชั2นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 3 
 
��$��$ก�		#�(��(2�$)�"�#���(2����*()��(�	
����ก�* ����(���+�!�$�' 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ที� มีนัยสําคัญที�ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปนี2  
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�����( 
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�����C����ก�,�)�"�	�
�����(

7��ก��!���+��8�
���6��� 

ก�	$� � ก	#"������  รูปแบบการ
ประเมินมูลค่าพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบนั
ข อ ง ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด สุ ท ธิ ที� ไ ด้ จ า ก
ทรัพยสิ์น โดยคาํนึงถึงการเพิ�มขึ2 นของ
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า ที� ค า ด ไ ว้  แ ล ะ อั ต ร า
ผลตอบแทนจากการลงทุน กระแสเงิน
สดสุทธิที�คาดไวจ้ะถูกคิดลดโดยใชอ้ตัรา
คิดลดที� ปรับค่าความเสี� ยงแล้ว  การ
ประมาณอัตราคิดลดได้พิจารณา ถึง
สถานที�ตั2 ง ความสามารถในการสร้าง
กระแสรายได ้ตลาดคู่แข่งรวมถึงอตัรา
ผลตอบแทนที�ไม่มีความเสี�ยง 

 อตัราการเพิ�มขึ2นของค่าเช่าใน
ต ล า ด ที� ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว้   
(ร้อยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี) 

 อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ร้อยละ 7.5) 

 อัตรา คิดลดที� ปรับค่าความ
เสี�ยงแลว้ (ร้อยละ 10.5) 

มูลค่ายุติธรรมที�ประมาณการไว้
จะเพิ�มขึ2น (ลดลง) หาก 

 อตัราการเพิ�มขึ2นของค่าเช่าใน
ตลาดที�ประมาณการไวสู้งขึ2น 
(ลดลง) 

 อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงขึ2น (ลดลง) หรือ 

 อัตราคิดลดที�ปรับค่าความ
เสี�ยงแลว้ตํ�าลง (สูงขึ2น) 
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11 �"��	 �����7�����ก�-/ 

 
 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
7����ก�����	�95��ก��ก�� 
       เครื�องมือ      สินทรัพย ์   
 ที�ดินและ  อาคารและ  เครื�องจกัร  และเครื�องใช ้  อุปกรณ์    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั2ง  รวม 
 (3�����) 
ราคาทุน                

ณ วนัที� 1 เมษายน 2561 163,969  740,550 1,716,978  3,334,464  136,518 188  47,475  6,140,142 
เพิ�มขึ2น -  404 9,476  35,820  14,461 55  249,912  310,128 
โอน 22,940  6,460 70,884  143,580  1,290 1,402  (246,556)  - 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  (120)  (26,036)  (71,800)  (7,478) -  -  (105,434) 

- !�	�" 31 �	��� 2562  

   7�� 1 ����
	 2562 

 

186,909 

  

747,294 

 

1,771,302 

  

3,442,064 

  

144,791 

 

1,645 

  

50,831 

  

6,344,836 

เพิ�มขึ2น -  1,519 12,863  40,409  11,565 -  401,595  467,951 
โอน 18,151  10,887 39,085  284,708  7,052 -  (359,883)  - 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  (1,841)  (17,759)  (72,983)  (1,401) -  -  (93,984) 

- !�	�" 31 �	��� 2563 205,060  757,859 1,805,491  3,694,198  162,007 1,645  92,543  6,718,803 
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 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
7����ก�����	�95��ก��ก�� 
       เครื�องมือ      สินทรัพย ์   
 ที�ดินและ  อาคารและ  เครื�องจกัร  และเครื�องใช ้  อุปกรณ์    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั2ง  รวม 
 (3�����) 
ค่าเสื�อมราคา              

ณ วนัที� 1 เมษายน 2561 34,471  655,239 1,162,894  2,734,118  90,025 110  -  4,676,857 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 609  16,820 78,778  237,905  16,023 290  -  350,425 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  (120)  (25,384)  (71,450)  (7,230) -  -  (104,184) 
- !�	�" 31 �	��� 2562  

   7�� 1 ����
	 2562 

 

35,080 

  

671,939 

 

1,216,288 

  

2,900,573 

  

98,818 

 

400 

  

- 

  

4,923,098 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 1,184  16,983 81,510  234,740  17,351 313  -  352,081 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  (1,758)  (16,966)  (72,407)  (1,274) -  -  (92,405) 
- !�	�" 31 �	��� 2563 36,264  687,164 1,280,832  3,062,906  114,895 713  -  5,182,774 

              

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              

- !�	�" 31 �	��� 2562 151,829  75,355 555,014  541,491  45,973 1,245  50,831  1,421,738 

- !�	�" 31 �	��� 2563 168,796  70,695 524,659  631,292  47,112 932  92,543  1,536,029 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวน 3,966.44 ลา้นบาท (2562: 3,810.23 �������) 
 

12 ��	���5
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 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
 

7����ก�����	�95��ก��ก�� 
 ค่าลิขสิทธิZ

ซอฟตแ์วร์  
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
ค่าสมาชิก

สนามกอลฟ์  
 

รวม 
 (3�����) 

ราคาทุน        

ณ วนัที� 1 เมษายน 2561 36,550  23,215  962  60,727 
เพิ�มขึ2น 910  3,756  -  4,666 

- !�	�" 31 �	��� 2562 7�� 1 ����
	 2562 37,460  26,971  962  65,393 
เพิ�มขึ2น -  2,445  -  2,445 

- !�	�" 31 �	��� 2563 37,460  29,416  962  67,838 

        
ค่าตัดจําหน่าย        
ณ วนัที� 1 เมษายน 2561 3,958  11,665 429  16,052 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,892  4,083 192  8,167 
- !�	�" 31 �	��� 2562 7�� 1 ����
	 2562 7,850  15,748 621  24,219 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,038  3,995 192  8,225 
- !�	�" 31 �	��� 2563 11,888  19,743 813  32,444 

        
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
- !�	�" 31 �	��� 2562 29,610  11,223  341  41,174 

- !�	�" 31 �	��� 2563 25,572  9,673  149  35,394 
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13 �����-ก���8����ก�	�!����
��
 

 
 ��ก�����	�"7������	����	 
 ���!�6�8!	,�)��
 

 7����ก�����	�95��ก��ก�� 
 (3�����) 
ณ วนัที� 1 เมษายน 2561  108,625  
ประมาณการหนี2 สินเพิ�มขึ2น   79,321  
ประมาณการหนี2 สินใชไ้ป   (84,383)  
- !�	�" 31 �	��� 2562 7�� 1 ����
	 2562  103,563  

ประมาณการหนี2 สินเพิ�มขึ2น  87,286  
ประมาณการหนี2 สินใชไ้ป  (78,653)  
- !�	�" 31 �	��� 2563  112,196  

 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้จะบนัทึกเมื�อไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่
ลูกคา้แลว้ โดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการค่าใชจ่้าย ซึ� งอา้งอิงจากขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายที�
เกิดขึ2นจริงในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ ที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที�จะเกิดความเสียหายดงักล่าว ผูบ้ริหาร
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายโดยประมาณการจากค่าประกนัความเสียหายที�เกิดขึ2นจริงต่อยอดขายสินคา้
รวมในช่วงอายเุฉลี�ยของการรับประกนั 
 

14 �����-ก���	 ��	,�8���	�!
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  ��ก�����	�"7������	����	 
  ���!�6�8!	,�)��
 
  7����ก�����	�95��ก��ก�� 
  2563  2562 
  (3�����) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     
   โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้  301,369  220,386 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น  16,263  16,961 
�!�  317,632  237,347 
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โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 
 
บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ในการใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงของช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี2ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์  ��ก�����	�"7������	����	 
  ���!�6�8!	,�)��
 
  7����ก�����	�95��ก��ก�� 
  2563  2562 
  (3�����) 
ณ วนัที� 1 เมษายน  237,347  220,420 
     

����+):	ก��,���2�*����	     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  19,256  14,532 
ตน้ทุนบริการในอดีต  57,117  527 
ดอกเบี2ยจากภาระผกูพนั  7,009  5,746 

  83,382  20,805 

����+):	ก��,�*����	��B����B��2"	     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั   

   

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   (8,694)  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน   30,704  5,882 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (7,381)  1,416 

  14,629  7,298 

     
ผลประโยชนจ่์าย  (17,726)  (11,176) 

- !�	�" 31 �	���  317,632  237,347 
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เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งที�ถูก
เลิกจา้งเพิ�มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ2นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 400 วนับริษทัจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื�อให้สอดคลอ้งกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัรับรู้ประมาณการหนี2 สิน
ผลประโยชนเ์มื�อเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ�มขึ2น 
 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์  ��ก�����	�"7������	����	 

   ประกนัภัย  ���!�6�8!	,�)��
 
  7����ก�����	�95��ก��ก�� 

  2563  2562 

  (	��+�#) 
อตัราคิดลด  1.09 - 1.35  2.50 
การเพิ�มขึ2นของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00 
 
ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ2 าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็น 10 - 14 ปี         
(2562: 9 9) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอื�น ๆ คงที� 
 

 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
 

7����ก�����	�95��ก��ก�� 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ 

   ผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเพิ�มขึ2นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 

 (3�����) 
อตัราคิดลด (25,805)  (24,158)  30,048  25,994 
การเพิ�มขึ2นของเงินเดือนในอนาคต   21,883  22,329  (19,205)  (19,591) 
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15 ��	��2�	��)	7����)	��	D2 ��2	 

 
 มูลค่าหุน้  2563  2562 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (3��1��� / 3�����) 
ทุนจดทะเบียน       
ณ วนัที� 1 เมษายน       
- หุน้สามญั 10  22,000 220,000 22,000 220,000 
ลดหุน้ 10  (2,200) (22,000) - - 
- !�	�" 31 �	���       

- ��)	����( 10  19,800 198,000 22,000 220,000 
       

หุ้นที�ออกและชําระแล้ว       
ณ วนัที� 1 เมษายน       
- หุน้สามญั 10  22,000 220,000 22,000 220,000 
ลดหุน้ 10  (2,200) (22,000) - - 
- !�	�" 31 �	���       

- ��)	����( 10  19,800 198,000 22,000 220,000 

 
�)%��ก��(2�$)�1��� 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี2ตั2งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
นี2จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
1������H�5�$�� 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 4 กนัยายน 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมติัแผนหุน้ทุนซื2อคืนและ
เมื�อวนัที� 24 ตุลาคม 2561 บริษทัซื2อหุน้คืนจาํนวน 2.2 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 440 บาท เป็นจาํนวนเงิน 968 ลา้นบาท 
และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซื2 อหุ้นคืนจํานวน 2.42 ล้านบาท รวมเป็นต้นทุนทั2 งหมด 970.42 ล้านบาท          
แสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น พร้อมกนันี2 ไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสํารองหุ้นทุนซื2อคืนในจาํนวน
เดียวกนั 
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ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัจาํหน่าย
หุ้นทุนซื2อคืนจาํนวน 2.2 ลา้นหุ้น โดยมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นทุนซื2อคืนตั2งแต่วนัที� 27 สิงหาคม 2562 ถึง
วนัที� 9 กนัยายน 2562 ทั2งนี2  เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นทุนซื2อคืน บริษทัไม่สามารถจาํหน่ายหุ้นทุนซื2อ
คืนได ้ทาํใหบ้ริษทัมีหุน้ทุนซื2อคืนที�มิไดจ้าํหน่ายจาํนวน 2.2 ลา้นหุน้ บริษทัจึงดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุน
ชาํระแลว้จากเดิม 220 ลา้นบาท เป็น 198 ลา้นบาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที�ซื2อคืนที�จาํหน่ายไม่หมด จาํนวน 2.2 
ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวน 22 ลา้นบาท พร้อมตดัรายการหุน้ทุนซื2อคืนและสาํรองหุน้ทุน
ซื2 อคืนที�แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นออกทั2 งจํานวน บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 12 กนัยายน 2562 
 

16 ������ 

 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 
���������กE���
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี2จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
��������)	��	D2 ��2	 

สาํรองหุน้ทุนซื2อคืนคือจาํนวนเงินที�จดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนที�เท่ากบัตน้ทุนของหุน้บริษทัที�ถือโดยบริษทั 
สาํรองหุน้ทุนซื2อคืนนี2จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
;��8����กก�����"
	7���:	�+��8�
���6���*�����	����	�;2"�*�
 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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17 �8!	��	����	�	��	7��ก�����7	ก��
,�) 

 
บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ซึ� งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์
เดียวกนั โดยบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัทั2งในประเทศและต่างประเทศ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานพิจารณาส่วนงานธุรกิจบริหารงานโดยพิจารณาส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดงันี2  
 

 ส่วนงาน 1 ขายสินคา้และใหบ้ริการในประเทศไทย 

 ส่วนงาน 2 ขายสินคา้ในประเทศญี�ปุ่น 

 ส่วนงาน 3 ขายสินคา้ในประเทศอื�น ๆ 
 
หน่วยงานธุรกิจที�สาํคญันี2 มีการบริหารจดัการแยกต่างหากเนื�องจากมีกลยุทธ์ทางการตลาดที�แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สาํคญัอย่างนอ้ย
ทุกเดือน 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี2  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจาก
การดาํเนินงานของส่วนงาน ซึ�งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเชื�อวา่การใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนั2นเป็นขอ้มูลที�
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื�นที�ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจาํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจาํหน่ายสินคา้ทั2งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญี�ปุ่นและประเทศอื�น ๆ ขอ้มูลทางการเงิน
เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับปีสิ2นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี2  
 

 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญี�ปุ่น  อื�น ๆ  รวม 
สําหรับปีสิ*นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (3�����) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,977,098  3,101,656  3,331,034  3,129,722  1,395,275  1,728,808  7,703,407 7,960,186 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 451,142  343,727  560,955  399,759  (902)  (15,615)  1,011,195 727,871 
ค่าใชจ้่ายที�ปันส่วนไม่ได ้             (882,594) (881,583) 
รายไดจ้ากการลงทุน             480,041 261,434 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ             21,876 17,371 
รายไดอ้ื�น             39,872 44,555 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             116 549 
กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             670,506 170,197 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             (49,220) 9,949 

ก��,����������             621,286 180,146 

สินทรัพยส์่วนงาน               
ณ วนัที� 31 มีนาคม              7,381,054 6,945,996 

หนี2 สินส่วนงาน               
ณ วนัที� 31 มีนาคม              1,646,935 1,728,596 
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 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญี�ปุ่น  อื�น ๆ  รวม 

สําหรับปีสิ*นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (3�����) 
การจําแนกรายได้                

                
����!��!��:	ก������+)��
,�)                
ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 2,977,098  3,101,656  3,331,034  3,129,722  1,395,275  1,728,808  7,703,407  7,960,186 
ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง -  -  -  -  -  -  -  - 

�!���
,�) 2,977,098  3,101,656  3,331,034  3,129,722  1,395,275  1,728,808  7,703,407  7,960,186 
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ลกูค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานที� 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 6,163.55 ลา้นบาท (2562: 6,036.38      
�������) จากรายไดร้วมของบริษทั 
 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการผลิตเครื�องใชไ้ฟฟ้า 
จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบซึ� งตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ 
เพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อส่งออก จากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เงื�อนไขและขอ้กาํหนดที�
ระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดตามที�ระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

18 ��
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  ��ก�����	�"7������	����	   
  ���!�6�8!	,�)��
  ��ก�����	�95��ก��ก�� 

 1(�+�1�� 2563  2562  2563  2562 

  (3�����) 
รายได้ค่าเช่า      

รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน      
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 4, 10 17,178 17,178 17,178 17,178 
      
เงินปันผลรับ      

บริษทัร่วม 9 - - 180 510 
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 414,406 194,625 414,406 194,625 
กิจการอื�น  277 15 277 15 
  414,683 194,640 414,863 195,150 
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  ��ก�����	�"7������	����	   
  ���!�6�8!	,�)��
  ��ก�����	�95��ก��ก�� 

 1(�+�1�� 2563  2562  2563  2562 

  (3�����) 
ดอกเบี*ยรับ      

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 492 234 492 234 
กิจการอื�น  47,688 49,382 47,688 49,382 
  48,180 49,616 48,180 49,616 
�!�  480,041 261,434 480,221 261,944 

 
19 �8�:�)�8�
;����0
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  ��ก�����	�"7������	����	 
  ���!�6�8!	,�)��
 
  7����ก�����	�95��ก��ก�� 
 1(�+�1�� 2563  2562 
  (3�����) 
เงินเดือนและค่าแรง  900,690  907,363 
โครงการสบทบเงินที�กาํหนดไว ้  26,207  35,667 
โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 14 83,382  20,805 
อื�น ๆ  89,843  91,637 

�!�  1,100,122  1,055,472 

 
7$	�ก�	�(���������ก!�1� *%� 
 
เงินกองทุนสํารองเลี2ยงชีพซึ� งแสดงภายใตห้นี2 สินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกองทุนสํารองเลี2ยงชีพที�บริษทัจดัตั2งขึ2น
จนถึงปี 2543 โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบใหพ้นกังานในอตัรา
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน ทั2งนี2 ขึ2นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 
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ตั2งแต่ปี 2544 บริษทัไดจ้ดัตั2งกองทุนสาํรองเลี2ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื2นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมขั2นตํ�าในอตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน ทั2งนี2
ขึ2นอยู่กบัอายุงานของพนกังาน กองทุนสาํรองเลี2ยงชีพนี2ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี2ยงชีพตามขอ้กาํหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 
 

20 �8�:�)�8�
�����ก�-� 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที� ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันี2  
 
  ��ก�����	�"7������	����	 
  ���!�6�8!	,�)��
 

  7����ก�����	�95��ก��ก�� 
  2563  2562 

  (3�����) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย     

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต  51,445  80,425 
วตัถุดิบและวสัดุสิ2นเปลืองใชไ้ป  4,897,537  5,344,675 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน  877,251  842,191 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  337,654  336,118 
     
รวมอยู่ในต้นทุนในการจดัจาํหน่าย     

ค่าลิขสิทธิZ ในการขายสินคา้  167,939 176,455 
ค่าขนส่งสินคา้  94,613 109,342 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้  87,286 79,321 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  40,240 46,856 
    
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์  270,494  275,108 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน   199,277  191,678 
ค่าเช่าคลงัสินคา้  69,345  81,387 
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21 F�����	,�) 

 
  ��ก�����	�"7������	����	 
  ���!�6�8!	,�)��
 

ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  7����ก�����	�95��ก��ก�� 
  2563  2562 
  (3�����) 

F�����	,�)*���!��G�����	    

สาํหรับงวดปัจจุบนั  46,559 - 
ภาษีงวดก่อน ๆ ที�บนัทึกตํ�าไป  8,076 - 

  54,635 - 

F�����	,�)��ก�������(�    

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว  973 - 
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราวจากการบนัทึกภาษี 
   งวดก่อน ๆ สูงไป 

  
(6,388) 

 
- 

  (5,415) (9,949) 

    

�!��8�:�)�8�
 (��
,�)) F�����	,�)  49,220 (9,949) 

 
 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
7����ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562 

   รายได ้  สุทธิ    รายได ้  สุทธิ 

 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี 

ภาษเีงินได้ เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้

 (3�����) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  

เงินลงทุนเผื�อขาย (3,466) 693  (2,773)  (2,611) 522  (2,089) 
ขาดทุนจากการ          
   ประมาณการตามหลกั          
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (14,629) 2,926  (11,703)  (7,298) 1,460  (5,838) 
�!� (18,095) 3,619  (14,476)  (9,909) 1,982  (7,927) 
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 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
 

การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษทีี�แท้จริง 2563  2562 

 อตัราภาษี 
(	��+�#) 

  
(3�����) 

 อตัราภาษี 
(	��+�#) 

  
(3�����) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   670,506    170,197 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  134,101  20.00  34,039 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (82,960)    (39,038) 
ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ�มขึ2น   (3,887)    (5,325) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   278    375 
ภาษีงวดก่อน ๆ ที�บนัทึกตํ�าไป   1,688    - 

�!� 7.34  49,220  (5.85)  (9,949) 
 

 ��ก�����	�95��ก��ก�� 

การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษทีี�แท้จริง 2563  2562 

 อตัราภาษี 
(	��+�#) 

  
(3�����) 

 อตัราภาษี 
(	��+�#) 

  
(3�����) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   670,570    170,158 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  134,114  20.00  34,031 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (82,973)    (39,030) 
ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ�มขึ2น   (3,887)    (5,325) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   278    375 
ภาษีงวดก่อน ๆ ที�บนัทึกตํ�าไป   1,688    - 

�!� 7.34  49,220  (5.85)  (9,949) 
 

 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
7�� 

��ก�����	�95��ก��ก�� 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย ์  หนี2 สิน 
ณ วันที� 31 มีนาคม 2563  2562 2563  2562 

 (3�����) 
รวม 96,889  94,243 (11,846) (18,234) 
การหกักลบรายการของภาษี  (11,846)  (18,234) 11,846 18,234 
��	���5
/F�����	,�)��ก�������(����6� 85,043 76,009 - - 
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 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
7�� 

��ก�����	�95��ก��ก�� 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

- !�	�" 

1 ����
	 2562  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

- !�	�" 

31 �	��� 2563 

 (3�����) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินคา้คงเหลือ ($)��8���ก�	� (2�$)�������$��) 8,459  (1,767)  -  6,692 
เงินลงทุนเผื�อขาย (ก�		��(2�$)�) 30  -  693  723 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ($)��8��� 

ก�	 ��+$)���� �����*()* ���� !��������) 1,078  -  -  1,078 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 20,713  1,726  -  22,439 
ประมาณการหนี2 สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 47,469  13,132  2,926  63,527 
เงินกองทุนสาํรองเลี2ยงชีพ 2,665  (235)  -  2,430 
ขาดทุนทางภาษี 13,829  (13,829)  -  - 

�!� 94,243  (973)  3,619  96,889 

        

หนี*สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์        
   ($%�("�ก�)�����$)������(	�$�) (18,234)  6,388  -  (11,846) 

�!� (18,234)  6,388  -  (11,846) 
        
���6� 76,009  5,415  3,619  85,043 
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 ��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
7����ก�����	�95��ก��ก�� 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 - !�	�" 

1 ����
	 2561  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

- !�	�" 

31 �	��� 2562 

 (3�����) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินคา้คงเหลือ ($)��8���ก�	� (2�$)�������$��) 9,752  (1,293)  -  8,459 
เงินลงทุนเผื�อขาย (ก�		��(2�$)�) -  -  30  30 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ($)��8��� 

ก�	 ��+$)���� �����*()* ���� !��������) 1,078  -  -  1,078 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 21,725  (1,012)  -  20,713 
ประมาณการหนี2 สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 44,084  1,925  1,460  47,469 
เงินกองทุนสาํรองเลี2ยงชีพ 2,913  (248)  -  2,665 
ขาดทุนทางภาษี -  13,829  -  13,829 
�!� 79,552  13,201  1,490  94,243 

        

หนี*สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนเผื�อขาย (ก�		��(2�$)�) (492)  -  492  - 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์        
   ($%�("�ก�)�����$)������(	�$�) (14,982)  (3,252)  -  (18,234) 
�!�  (15,474)  (3,252)  492  (18,234) 

        

���6� 64,078  9,949  1,982  76,009 
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22 ก��,��8���)	*� 	52 	I�	 

 
 ��ก�����	�"7������	����	   
 ���!�6�8!	,�)��
  ��ก�����	�95��ก��ก�� 

 2563  2562  2563  2562 

 (3�����/3��1���) 

ก��,��"��J	�8!	*��;+)C2���)	����(*��        

   ������ (*� 	52 	I�	) 621,286  180,146  621,350  180,107 

        

จาํนวนหุน้สามญัที�ออก ณ วนัที� 1 เมษายน 19,800*  22,000  19,800*  22,000 
ผลกระทบจากหุน้ที�ถือโดยบริษทั -  (958)  -  (958) 
���	!	��)	����(0�
!�6C�!�9�"
C8!�	 ���	�ก  

   (*� 	52 	I�	) 

 

19,800 

  

21,042 

  

19,800 

  

21,042 

        

ก��,��8���)	 (*� 	52 	I�	) (บาท) 31.38  8.56  31.38  8.56 

 
* 7	  21(�+�1��	#ก����ก�	������� 15 
 

23 ���	�G	;� 

 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปนี2  
 

 วนัที�อนุมติั กาํหนดจ่ายเงินปันผล 
อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 
 

จาํนวนเงิน 
   (���)  (�������) 

ปี 2562      
เงินปันผลประจาํปี 25 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 4.55  90.09 

      

ปี 2561      

เงินปันผลประจาํปี 25 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 16.35  359.70 
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24 ���2"���2����ก�����	 

 
นโยบายการจดัการความเสี�ยงทางด้านการเงิน 
 
บริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี2 ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกอนุพนัธ์         
เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�สาํคญัของธุรกิจของบริษทั  บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั
ความเสี�ยงที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนที�เกิดจากความเสี�ยงและตน้ทุนของการจดัการความเสี�ยง ฝ่ายบริหาร
ไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี�ยงของบริษทัอย่างต่อเนื�องเพื�อให้มั�นใจว่ามีความสมดุลระหว่าง
ความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ั�นคงเพื�อรักษาความเชื�อมั�นของนกัลงทุน เจา้หนี2และ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  
ซึ� งบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั2งยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี*ย 
 
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี2ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี2ยในตลาด 
ซึ� งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเชื�อว่า บริษทัไม่มีความเสี�ยง 
ในอตัราดอกเบี2ยที�เป็นสาระสาํคญั เนื�องจากบริษทัมีจาํนวนเงินกูย้ืมที�ไม่มีสาระสาํคญั และวนัครบกาํหนดของเงินฝาก
และสินทรัพยท์างการเงินอื�นมีระยะสั2น และดอกเบี2ยเป็นไปตามอตัราตลาด ดงันั2น บริษทัจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงดงักล่าว 
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 อตัราดอกเบี2ย  ระยะเวลาที�ครบกาํหนด 
ณ วันที� 31 มีนาคม ที�แทจ้ริง ชาํระ ภายใน 1 ปี 

 (	��+�#�)�9) (3�����) 
ปี 2563   

สินทรัพย์ทางการเงิน   

เงินฝากสถาบนัการเงิน 0.25 - 0.58 964,461 
เงินลงทุนระยะสั2น - เงินฝากประจาํ 0.35 - 1.88 2,330,000 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั2นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.60 - 1.56 83,911 
   
ปี 2562   

สินทรัพย์ทางการเงิน   

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1.15 - 1.45 789,853 
เงินลงทุนระยะสั2น - เงินฝากประจาํ 1.25 - 1.75 2,100,000 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั2นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.00 23,222 
 
ความเสี�ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งเกิดจากการซื2อสินคา้และการขายสินคา้ที�เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
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ณ วนัที� 31 มีนาคม บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนี2 สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี2  
 
  ��ก�����	�"7������	����	 

  ���!�6�8!	,�)�8!	��
7�� 

  ��ก�����	�95��ก��ก�� 

สินทรัพย์และหนี*สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที� 31 มีนาคม  2563  2562 

  (3�����) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  102,670  - 

ลูกหนี2การคา้  375,280  428,050 
เจา้หนี2การคา้  (71,878)  (60,853) 
เจา้หนี2 อื�น  (12,677)  (16,050) 

���!����"
������2����6�  393,395  351,147 

     
เงินเยนญี�ปุ่ น     
ลูกหนี2การคา้  22,776  50,048 
เจา้หนี2การคา้  (7,321)  (6,400) 
เจา้หนี2 อื�น  (90,330)  (96,368) 


���!����"
������2����6�  (74,875)  (52,720) 

     
เงินรูเบิลรัสเซีย     

ลูกหนี2การคา้  1,729  - 


���!����"
������2����6�  1,729  - 

     
สกลุเงินอื�น ๆ     

เจา้หนี2 อื�น  (3,039)  (2,466) 


���!����"
������2����6�  (3,039)  (2,466) 

     
�!�  317,210  295,961 
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ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ 
 
ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี2 แก่บริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไว้
เมื�อครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�ง ๆ ณ วนัที�รายงานไม่พบว่ามีความเสี�ยง
จากสินเชื�อที�เป็นสาระสาํคญั ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายที�มีสาระสาํคญัจาก
การเกบ็หนี2ไม่ได ้
 
ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 
 
บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปนี2แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงลาํดบัชั2นมูลค่ายุติธรรม 
แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (3�����) 

31 �	��� 2563          
สินทรัพย์ทางการเงิน 

   ที�วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 1,647  1,120  -  527  1,647 
          



������ ก�	
��������ก ���ก�� (����	) 

���
�������ก����ก�����	  

����������� 	���!�	�" 31 �	��� 2563 

 

  72

 
��ก�����	�"7������	����	���!�6�8!	,�)��
7�� 

��ก�����	�95��ก��ก�� 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (3�����) 

31 �	��� 2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน 

   ที�วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 5,113  4,596  -  517  5,113 
 
 มูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สาํหรับตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขายอา้งอิงราคาซื2อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพย ์
 
ลูกหนี2การคา้และลูกหนี2 อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั2นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้หนี2การคา้และเจา้หนี2 อื�น มีราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนี2 สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนื�องจากเครื�องมือทางการเงิน
เหล่านี2จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั2น 
 

25 F���;+ก5�	ก��ก��ก���",�8�ก"
!*)��ก�	 

 
 ��ก�����	�"7������	����	 
 ���!�6�8!	,�)��
 
 7����ก�����	�95��ก��ก�� 
 2563  2562 
 (3�����) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
��''����+��*()* �	��	2�    
อาคารและอุปกรณ์ 24,003  34,810 

    

จาํนวนเงินขั*นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั*งสิ*นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน 

   ที�บอกเลิกไม่ได้  

 

 
ภายใน 1 ปี 8,101  5,582 
1 - 5 ปี 17,483  10,991 

�!� 25,584  16,573 
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ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีหนงัสือคํ2าประกนับริษทัที�ธนาคารในประเทศแห่งหนึ�งเป็นผูอ้อกใหก้บัการไฟฟ้า
นครหลวง เป็นจาํนวนเงิน 15.77 ลา้นบาท 
 

26 ����I�	ก����
��	���ก�����	�"
��,�8,�):�) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที� เกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษทั ซึ� งคาดว่าจะมี
ผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดส่้วนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื�อ
นาํมาถือปฏิบติัเป็นครั2 งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี2  
 

����I�	ก����
��	���ก�����	 ��2"�� 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7* การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9* เครื�องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32* การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16* การป้องกันความเสี� ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 19* การชาํระหนี2 สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 
* (��	J��ก�		�+������ก�	����ก��)(�$	����(�����ก�	���� 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัเครื�องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินนี2ใหข้อ้กาํหนดเกี�ยวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหนี2 สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี2 มีผลบงัคบัใช ้จะ
ทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  16 ได้นําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี2 สินตามสัญญาเช่า ซึ� งยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั2 นและ
สินทรัพย์อ้างอิงที� มีมูลค่าตํ� า ส่งผลให้บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์และหนี2 สินสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน              
เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี2 มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ขณะนี2ผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ2นต่องบการเงินในงวดแรกที�ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 


