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1. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงิน
ลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจาก
ภาระผูกพัน
1.2 ลูกหนีก้ ารค้ า

ลูกหนี้การค้าแสดงในมูลค่าที่จะได้รับ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญประมาณจากหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้โดยอาศัย
ประสบการณ์ก ารชาระเงิ นในอดีต และการสอบทานสถานะของลูก หนี้ ที่ค งค้างอยู่ ณ วันสิ้ นงวด หนี้ สูญ ที่
เกิดขึ้นใน ระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น
1.3 สิ นค้ าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
คานวณ โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อสิ น ค้า คงเหลือนั้น เช่ น ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ ว นลดและเงิ นที่ ได้รับคืน จากการซื้อสิ น ค้า ต้นทุ นของสิ น ค้า
สาเร็ จรู ปประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิต มูลค่าที่จะได้รับ
ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขาย ได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปและ
ค่าใช้จ่ายในการขายในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ทาการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อม
คุณภาพ
โดยเกณฑ์ในการตั้งค่าเผือ่ ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือกาหนดไว้ดงั นี้
1. สินค้าที่มีอายุมากกว่า 360 วัน ซึ่งนับจากวันที่รับเข้าสิ นค้า จนถึงปั จจุบนั แล้วไม่มีรายการเคลื่อนไหว
ใน 1 ปี ให้ทาการตั้งค่าเผือ่ ลดลงของมูลค่าสินค้า = 100%ของมูลค่าสินค้า
2. สินค้าที่มีอายุมากกว่า 360 วัน ซึ่งนับจากวันที่รับเข้าสินค้า จนถึงปัจจุบนั และมีรายการเคลื่อนไหวใน 1
ปี ให้ทาการตั้งค่าเผือ่ ลดลงของมูลค่าสินค้า = 50%ของมูลค่าสินค้า
ทั้งนี้การตั้งค่าเผือ่ ลดลงของมูลค่าสินค้านี้ในระหว่างไตรมาส ให้แผนกบัญชีทาตัวเลขสรุ ปแล้วเสนอต่อ
ให้ฝ่ายบริ หารเพื่อทาการทบทวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ก่อนทาการตั้งค่าเผือ่ นี้ทุกครั้ง
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1.4 เงินลงทุน

1) เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วม หมายถึง กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญของผูล้ งทุน ซึ่งอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือ
หากกิจการมีอานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริ ษทั ย่อย) ในผูไ้ ด้รับการลงทุน
อย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อผูไ้ ด้รับการลงทุน เว้นแต่กิจการ
จะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรณี ดงั กล่าวไม่เป็ นเช่นนั้น ในทางกลับกันหากกิจการมีอานาจใน
การออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริ ษทั ย่อย) ในผูไ้ ด้รับการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้
สันนิ ษฐานไว้ก่ อนว่ ากิ จการไม่มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญเว้นแต่ จะมีหลักฐานที่ แสดงให้เห็นอย่างชัด เจนว่า
กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อผูไ้ ด้รับการลงทุนนั้น การที่ผลู้ งทุนรายอื่นถือหุ ้นในผูไ้ ด้รับการลงทุนเป็ น
จานวนมากหรื อเป็ น ส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่ากิจการจะไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อผูไ้ ด้รับการ
ลงทุ น ได้ ซึ่ งหลัก ฐานต่ อไปนี้ ทางใดทางหนึ่ งหรื อมากกว่า เป็ นตัว อย่า งที่ แสดงว่า กิ จ การมีอิท ธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญ
1. การมีตวั แทนอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะผูบ้ ริ หารอื่นที่เทียบเท่าคณะกรรมการบริ ษทั ของผูไ้ ด้รับการ
ลงทุน
2 การมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายรวมทั้งมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเงินปั นผลหรื อการแบ่งปั น
ส่วนทุนอื่นๆ
3 มีรายการระหว่างกิจการกับผูไ้ ด้รับการลงทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ
4 มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับบริ หาร หรื อ
5 มีการให้ขอ้ มูลทางเทคนิคที่จาเป็ นในการดาเนินงาน
2) เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน และ
โดยทัว่ ไปแล้ว กลุ่มบริ ษทั จะถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุม
บริ ษทั อื่นหรื อไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ที่กิจการ
สามารถใช้สิทธิหรื อแปลงสภาพ ตราสารนั้นในปัจจุบนั รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ซ่ึงกิจการอื่นถือ
อยูด่ ว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของ บริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนกระทัง่ อานาจควบคุมจะหมดไป กลุ่มบริ ษทั บันทึกการซื้อบริ ษทั ย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรื อด้วยมูลค่า ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรื อด้วยภาระหนี้สินซึ่ง
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับผิดชอบตั้งแต่วนั ที่ได้บริ ษทั ย่อยมา รวมถึง ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่ง
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บริ ษทั ย่อย สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ซ่ึงได้จากการซื้อบริ ษทั ย่อยจะถูกวัด มูลค่าเริ่ มแรกในวันที่ได้รับบริ ษทั
ย่อยนั้น ที่มลู ค่ายุติธรรมโดยรวมส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมด้วย
ต้นทุนการได้บริ ษทั ย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั จะ
ได้รับจะบันทึกเป็ นค่าความนิยม
ต้นทุนการได้บริ ษทั ย่อยที่ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยจะรับรู้ในงบกาไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็ จทันที
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุน
บริ ษทั แสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การลดลงอย่างถาวร (ถ้ามี) บริ ษทั จะทดสอบ
การด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนหรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์บนั ทึกเมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน และแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาทุนประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยู่ในสถานที่
และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร
ั้
ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการซื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตงของสิ
นทรัพย์ ซึ่ง
เป็ น ภาระผูก พันของกิ จ การที่ เกิ ดขึ้ น เมื่อกิจ การได้สิน ทรั พย์น้ ัน มาหรื อเป็ นผลจากการใช้สิน ทรัพย์น้ ัน ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลา
นั้น
ค่ า เสื่ อมราคาค านวณโดยวิธี เส้น ตรง เพื่อ ลดราคาตามบัญชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ต่ ล ะชนิ ด ตามอายุก ารใช้ง าน
โดยประมาณของ สินทรัพย์น้ นั ๆ ในอัตราต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการใช้งานมีไม่จากัด
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ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะเกิด ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องหรื อจานวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุน
จากการจาหน่ายสินทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใด จะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์จะคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกาไรขาดทุน
จากการดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสินทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่งทาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบนั
ของ สิ น ทรั พ ย์เ พิ่ม ขึ้ น อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะรวมเป็ นราคาทุ น ของสิ น ทรั พย์ ส่ ว นค่ า ซ่ อ มแซมและค่ า
บารุ งรักษารับรู้เป็ น ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
1.6 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรง
ในอัตราร้อยละ 33.33 ต่อปี
1.7 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์

ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ึงแสดงว่าสินทรัพย์ดอ้ ยค่าลง
หรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทา การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
และหากพบว่าราคาตาม บัญชีของสินทรัพย์น้ นั มีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะลดมูลค่า
ของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุน จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้สอย
สินทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า) หลังจากนั้น หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้หมดไปหรื อ
ลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืนของสินทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบ กับมูลค่าตาม
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บัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ สินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในปี ก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
1.8 ผลประโยชน์ พนักงาน

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตงั้กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั จ่าย สมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริ ษทั เงิน
ที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษทั ถือว่า
เงินชดเชย ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วย
ที่ ประมาณการไว้ โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิสระได้ทาการประเมิน ภาระผูก พัน ดังกล่าวตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย (Projected Unit Credit Method) ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย
รวมถึงข้อสมมติ เกี่ ยวกับอัต ราคิ ดลด อัต ราการ ขึ้ นเงิ น เดื อนในอนาคต อัต ราการเปลี่ยนแปลงจ านวน
พนักงาน อัตรามรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับ
โครงการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
1.9 ประมาณการหนีส้ ิ นและค่ าใช้ จ่าย

กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั
ได้เกิด ภาระที่จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจ านวน
ที่ตอ้ งจ่าย สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
1.10 การบัญชีสาหรับสั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า

สัญญาเช่าที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดถือเป็ น สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรมของสิ นทรัพย์ทเช่า หรื อ
มูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ข องจานวนเงิน ที่ ต ้องจ่ ายตามสัญญาเช่าแล้ว แต่ มูลค่ าใดจะต่ ากว่า จานวนเงิน ที่ต ้องจ่ าย
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ดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่โดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของ สัญญาเช่าเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ น
อัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า สัญญาเช่าระยะ
ยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซ่ ึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ สัญญาเช่า
นั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว ( สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่า)จะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า
จะบันทึก เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
1.11 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ

กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิด รายการ กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สินทรัพย์และ หนี้สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินแปลงค่าให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กาไรและขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นรับรู้เป็ นรายได้หรื อ ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เมื่อบริ ษทั ทาการป้ องกันความเสี่ ยงให้กบั รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศโดยใช้สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ ล่วงหน้า บริ ษทั จะแปลงค่าสิ นทรัพย์ และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาล่วงหน้า
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุ ไว้ในสัญญาล่วงหน้านั้น
1.12 เครื่องมือทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นได้รวมเงิ นสดและรายการเทียบเท่ าเงิ นสด เงินลงทุ น
ชัว่ คราว ลูกหนี้การค้า รายการบางรายการของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสิ นทรัพย์อื่น หนี้ สินทางการเงินที่
แสดงในงบแสดง ฐานะการเงิ น ได้ร วมเงิน กู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน การเงิน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน เงินปั น ผลค้างจ่าย ภาษีเงิ นได้นิ ติบุค คลค้างจ่าย และหนี้ สิ นหมุนเวีย นอื่น ซึ่งนโยบายการบัญ ชี
เฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้ เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
จะต้องจ่ ายชาระ จ านวนเงิ น ของ หนี้ สิ น ที่ เพิ่ม ขึ้ น หรื อลดลงเมื่อต้องจ่ ายชาระจะหัก ล้างกับมูลค่ าซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนั้นกาไรและขาดทุนจึงนามาหักล้างกัน
เพื่อการเสนอรายงานและไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในภายหลังของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวใน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
1.13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่
ทาหน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพล
อย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการบริ ษทั คานึ งถึง
เนื้อหาของ ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
1.14 ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน การใช้ ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
1) ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ

การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการ
รายการ บัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมินอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่นๆซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคตที่ผบู้ ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
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ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้า ซึ่งเกี่ยวพัน
กับประมาณการ ผลขาดทุนอัน เป็ นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญนั้นเป็ นผลมาจากการ ที่บริ ษทั ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้น
อยูบ่ นพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต ของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสี ยง และการผิดชาระหนี้
และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ และราคาขายตา่ กว่าทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการค่ าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมคุ ณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่ าลงของสิ นค้า
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือแต่ละ
ประเภท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังได้ประมาณการค่าเผือ่ สาหรับสิ นค้าที่มีราคาขายต่ากว่าทุนเพื่อให้สะท้อนถึง
ประมาณการผลขาดทุนอัน เป็ นผลมาจากสินค้าที่มีราคาขายต่ากว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
ราคาขายที่ได้มีการตกลงกับลูกค้า และแนวโน้มของราคาขายในตลาด
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่ าซาก สาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั โดย
ฝ่ าย บริ หารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจาหน่ าย
สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานคานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณ
การไว้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการ
ประมาณการ ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตราการ เปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน อัตรามรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ในการประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้ สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และจานวนสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ รอตัดบัญชีที่สามารถรับรู้ได้เป็ นดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมี
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ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่าง ชัว่ คราวดังกล่าว และขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึง
กาไรทางภาษี ในอนาคต และกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเพื่อประเมินว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถ
รับรู้ได้
2) การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และ
เพื่อด ารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุน ที่ เหมาะสม เพื่อลดต้น ทุ น ทางการเงิน ของทุ น ในการด ารงไว้หรื อปรั บ
โครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืนทุน ให้แก่ผถู้ ือหุน้ การ
ออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
1.15 การรับรู้ รายได้

บริ ษทั รับรู้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านั้น
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาและตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
1.16 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

กลุ่มบริ ษทั คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร และรับ รู้ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระโดยคานวณจากกาไรสาหรับปี ที่ตอ้ งเสียภาษีโดยใช้อตั ราภาษี
ที่ ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุ งภาษีที่คา้ งช าระในปี ก่อน ๆ (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีหนี้ สินซึ่งคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และ หนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ ไม่ได้ถูก
นามารวมพิจารณา ได้แก่ การรับรู้ สินทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่งไม่กระทบต่อทั้งกาไรทางบัญชีหรื อ
กาไรทางภาษี หากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับ รายการในระยะเวลาอันใกล้ จานวนภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีพิจารณาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริ งของสินทรัพย์และ หนี้สินตามบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาหรับงวด
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่ คาดว่าจะจ่ายชาระหนี้สิน
ภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่มีการประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษี
ในอนาคตจะ มีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากการตั้งสินทรัพย์ดงั กล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
1.17 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน ส่วนเกินหรื อส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทาสัญญาจะถูกจาหน่ ายด้วยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญา
1.18 การวัดมูลค่ า

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผอู้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่
นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข ้อมูล ที่ ไ ม่ สามารถสัง เกตได้ เช่ น ข้อมูล เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น ในอนาคตที่ กิ จ การ
ประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
1.19 กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทนุ ) สุ ทธิสาหรับปี ด้วยจานวนหนุ ้สามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายแล้วในระหว่างปี
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