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ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั นวนคร จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  

 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได ้น า เ ร่ื อง เหล่า น้ีมาพิจ ารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
มูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ช), 4 (ซ), 4 (ฎ), 10 และ 11 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหัก           
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ศูนยก์ารคา้
และอาคาร ท่ีพักอาศัย ให้ เ ช่ า ซ่ึ ง เ ป็น ส่วนห น่ึ งของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ยงัมีพื้นท่ีเช่า
บางส่วนวา่งอยู ่ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือม 
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์บางส่วนของบริษทั ยงัใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ปัจจยัดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

 

ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดงักล่าวก าหนดโดยวิธี
มูลค่าจากการใช้ซ่ึงได้มาจากการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคต เร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจ้าให้ความส าคญัใน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

การประเมินกระบวนการในการระบุการด้อยค่า ท่ีอาจ
เกิดขึ้นและท าความเขา้ใจกระบวนการทดสอบการด้อยค่า
และการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของผูบ้ริหาร  

  

ส าหรับสินทรัพยท่ี์มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ขา้พเจา้ไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  ในกรณี
ท่ีบริษทัไดจ้ดัจา้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระเพื่อช่วยใน
การประเมินราคา ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความรู้ ความสามารถ 
ความเป็นอิสระ และความเป็นกลางของผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระ โดยการพิจารณาคุณสมบติัทางวิชาชีพและ
อ่านสัญญาการจ้างงานระหว่างผูป้ระเมินราคาทรัพย์สิน
อิสระและบริษทั  ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหารและทดสอบ
ความถูกตอ้งของการค านวณ และพิจารณาความเหมาะสม
ของขอ้สมมติท่ีส าคญั 

 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินท่ี
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่
รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 
ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง
ขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญั
กบังบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

 
เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ขา้พเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลและขอให้ท าการแก้ไข  

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 
ในการจดัท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบั การสมรู้ร่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ  
บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญั ชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ เป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียของบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบตอ่
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใน
รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(นารีวรรณ ชยับนัทดั) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9219 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
23 กุมภาพนัธ์ 2564 
 



บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิทีแ่สดง

เงนิลงทุนตำม

วธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิรวม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6, 23 469,910,951 345,841,516 469,910,951 343,430,117 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 23 466,857,962 456,101,822 466,857,962 456,101,822 

ลูกหน้ีการคา้ 5, 23 56,986,288 54,414,123 56,986,288 54,414,123 

รายไดค้า่บริการคา้งรับ 5 17,348,043 20,367,193 17,348,043 20,367,193 

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5 7,779,715 14,254,973 7,779,715 16,642,426 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 7,900,000             -                          7,900,000             -                          

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 7 841,410,515 1,056,511,003 841,410,515 1,056,511,003 

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,976,852 1,555,446 1,976,852 1,555,446 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,870,170,326 1,949,046,076 1,870,170,326 1,949,022,130 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 23 -                            60,000,000 -                            60,000,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 13, 15, 23 28,017,407 28,006,621 28,017,407 28,006,621 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -                            1,840,790 -                            1,840,790 

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 8 719,468,080 521,002,153 609,942,533 465,930,042 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 9 3,404,319 3,404,319 3,404,319 3,404,319 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10 119,453,816 125,486,093 119,453,816 125,486,093 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,512,466,845 1,600,477,250 1,512,466,845 1,600,477,250 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 12,378,110 -                          12,378,110 -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 25,188,377 21,400,362 25,188,377 21,400,362 

ลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,287,263 1,834,556 2,287,263 1,834,556 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,422,664,217 2,363,452,144 2,313,138,670 2,308,380,033 

รวมสินทรัพย์ 4,292,834,543 4,312,498,220 4,183,308,996 4,257,402,163 

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิทีแ่สดง

เงนิลงทุนตำม

วธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นหมนุเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13, 23 83,649 36,620 83,649 36,620 

เจา้หน้ีการคา้ 23 15,796,142 15,242,113 15,796,142 15,242,113 

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5, 23 73,087,499 91,740,041 73,087,499 91,716,166 

เจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์ 23 2,212,678             12,700,718          2,212,678             12,700,718          

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชีท่ีถึงก าหนด

   รับรู้ภายในหน่ึงปี 11 24,643,514 24,643,514 24,643,514 24,643,514 

รายไดร้อตดับญัชีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด

   รับรู้ภายในหน่ึงปี 5 16,373,913 16,373,913 16,373,913 16,373,913 

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 26 3,564,854 3,564,854 3,564,854 3,564,854 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 13, 23 36,000,000           36,000,000          36,000,000           36,000,000          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

   หน่ึงปี (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 13, 23 5,646,722 5,870,685 5,646,722 5,870,685 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 11,429,892           -                          11,429,892           -                          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 188,838,863 206,172,458 188,838,863 206,148,583 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 5, 23 6,102,384 5,522,192 6,102,384 5,522,192 

เจา้หน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน -                            142,408 -                            142,408 

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชี 11 255,566,107 280,209,621 255,566,107 280,209,621 

รายไดร้อตดับญัชีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 318,524,639 334,898,552 318,524,639 334,898,552 

รายไดร้อตดับญัชี 26 55,164,620 58,729,474 55,164,620 58,729,474 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13, 23 236,022,717 271,993,649 236,022,717 271,993,649 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 13, 23 3,670,010 9,316,733 3,670,010 9,316,733 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 14 29,410,218 34,611,934 29,410,218 34,611,934 

เงินประกนัคา่สาธารณูปโภครับจากลูกคา้ 5 45,058,730 39,146,577 45,058,730 39,146,577 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 949,519,425 1,034,571,140 949,519,425 1,034,571,140 

รวมหนีสิ้น 1,138,358,288 1,240,743,598 1,138,358,288 1,240,719,723 

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิทีแ่สดง

เงนิลงทุนตำม

วธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ) หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบียน

   (หุ้นสามญัจ านวน 2,048,254,862 หุ้น 

      มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,048,254,862 2,048,254,862 2,048,254,862 2,048,254,862 

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

   (หุ้นสามญัจ านวน 2,048,254,862 หุ้น 

      มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,048,254,862 2,048,254,862 2,048,254,862 2,048,254,862 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 16 283,563,867 283,563,867 283,563,867 283,563,867 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 16 182,845,291 165,225,038 182,845,291 165,225,038 

      ส ารองหุน้ทนุซ้ือคืน 15, 16 149,753,862 76,781,522 149,753,862 76,781,522 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 639,812,235 574,710,783 530,286,688 519,638,673 

หุน้ทนุซ้ือคืน 15 (149,753,862) (76,781,522) (149,753,862) (76,781,522)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,154,476,255 3,071,754,550 3,044,950,708 3,016,682,440 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                            72 -                            -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,154,476,255 3,071,754,622 3,044,950,708 3,016,682,440 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,292,834,543 4,312,498,220 4,183,308,996 4,257,402,163 

0 0 

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ         

งบกำรเงินที่แสดง

เงินลงทุนตำม
วิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 17 273,646,750 -                              273,646,750 -                              
รายไดจ้ากการให้บริการ 5, 17 630,319,066 633,238,905 630,319,066 633,238,905
รายไดค้่าเช่า 5 30,582,958 29,841,224 30,582,958 29,841,224
รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 11 24,643,514 33,613,015 24,643,514 33,613,015
รายไดจ้ากการให้ใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐาน 5, 26 45,838,807 40,829,625 45,838,807 40,829,625
เงินปันผลรับ 5, 8, 9 1,189,398 1,764,756 1,189,398 121,748,794
รายไดอ่ื้น 5 35,329,759 35,400,565 35,329,759 35,392,189
รวมรำยได้ 1,041,550,252 774,688,090 1,041,550,252 894,663,752

ค่าใช้จ่าย 19
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 7 233,030,488           -                              233,030,488           -                              
ตน้ทุนการให้บริการ 5 311,958,691 332,941,353 311,958,691 332,941,353
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 25,185,904 10,094,028 25,185,904 10,094,028
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 193,424,288 211,264,541 193,424,288 211,325,197
รวมค่ำใช้จ่ำย 763,599,371 554,299,922 763,599,371 554,360,578 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 277,950,881 220,388,168 277,950,881 340,303,174
ตน้ทุนทางการเงิน (1,784,942) (2,229,700) (1,784,942) (2,229,700)
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 8 92,960,387 41,837,847 -                              -                              
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 369,126,326 259,996,315 276,165,939 338,073,474 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 16,721,262             4,393,532               16,721,262             4,393,532               
ก ำไรส ำหรับปี 352,405,064 255,602,783 259,444,677 333,679,942 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ         

งบกำรเงินที่แสดง
เงินลงทุนตำม
วิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานท่ีก าหนดไว้ 14 -                              (3,173,855)              -                              (3,173,855)              
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20 -                              634,771                  -                              634,771                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงินได้ -                              (2,539,084)              -                              (2,539,084)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 352,405,064 253,063,699 259,444,677 331,140,858 

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 352,405,064           255,602,784 259,444,677           333,679,942 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                              (1) -                              -                              
ก ำไรส ำหรับปี 352,405,064           255,602,783 259,444,677           333,679,942 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 352,405,064 253,063,700 259,444,677 331,140,858 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                              (1) -                              -                              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 352,405,064 253,063,699 259,444,677           331,140,858 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 21 0.18 0.13 0.13 0.16 

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ส ารอง ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทนุซ้ือคืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หุ้นทนุซ้ือคืน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,048,254,862 283,563,867    152,444,899    -                      595,551,673    -                      3,079,815,301 73                    3,079,815,374 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

     การซ้ือหุ้นทนุซ้ือคืน 15 -                      -                      -                      -                      -                      (76,781,522)     (76,781,522)     -                      (76,781,522)     

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 22 -                      -                      -                      -                      (184,342,929)   -                      (184,342,929)   -                      (184,342,929)   

    รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                      -                      -                      (184,342,929)   (76,781,522)     (261,124,451)   -                      (261,124,451)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                      -                      -                      -                      255,602,784    -                      255,602,784    (1)                    255,602,783    

     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      (2,539,084)       -                      (2,539,084)       -                      (2,539,084)       

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                      -                      -                      -                      253,063,700    -                      253,063,700    (1)                    253,063,699    

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                      -                      12,780,139      -                      (12,780,139)     -                      -                      -                      -                      

โอนไปส ารองหุ้นทนุซ้ือคืน 15, 16 -                      -                      -                      76,781,522      (76,781,522)     -                      -                      -                      -                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 2,048,254,862 283,563,867    165,225,038    76,781,522      574,710,783    (76,781,522)     3,071,754,550 72                    3,071,754,622 

ก าไรสะสม

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ส ารอง ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 2,048,254,862 283,563,867 165,225,038 76,781,522 574,710,783 (76,781,522) 3,071,754,550 72 3,071,754,622

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                         -                        -                        -                        (38,506,950) -                        (38,506,950) -                        (38,506,950)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,048,254,862 283,563,867 165,225,038 76,781,522 536,203,833 (76,781,522) 3,033,247,600 72 3,033,247,672

-                        -                        

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     การซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน 15 -                         -                        -                        -                        -                        (72,972,340)      (72,972,340) -                        (72,972,340)
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 22 -                         -                        -                        -                        (158,204,069)    -                        (158,204,069)    -                        (158,204,069)    
     รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                        -                        -                        (158,204,069)    (72,972,340)      (231,176,409)    -                        (231,176,409)    

     การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

     คืนเงินทุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        (72)                    (72)

     รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        (72)                    (72)                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                         -                        -                        -                        352,405,064      -                        352,405,064 -                        352,405,064
     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                        -                        -                        352,405,064      -                        352,405,064      -                        352,405,064      

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                         -                        17,620,253       -                        (17,620,253)      -                        -                        -                        -                        
โอนไปส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 15, 16 -                         -                        -                        72,972,340       (72,972,340)      -                        -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 2,048,254,862    283,563,867      182,845,291      149,753,862      639,812,235      (149,753,862)    3,154,476,255   -                        3,154,476,255   

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซ้ือคืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 2,048,254,862   283,563,867      152,444,899    -                       462,402,405     -                       2,946,666,033  

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     การซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน 15 -                         -                         -                       -                       -                         (76,781,522)     (76,781,522)      

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 22 -                         -                         -                       -                       (184,342,929)    -                       (184,342,929)    

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                       -                       (184,342,929)    (76,781,522)     (261,124,451)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                         -                         -                       -                       333,679,942     -                       333,679,942     

     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                         -                         -                       -                       (2,539,084)        -                       (2,539,084)        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                         -                       -                       331,140,858     -                       331,140,858     

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                         -                         12,780,139      -                       (12,780,139)      -                       -                        

โอนไปส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 15, 16 -                         -                         -                       76,781,522      (76,781,522)      -                       -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 2,048,254,862   283,563,867      165,225,038    76,781,522      519,638,673     (76,781,522)     3,016,682,440  

ก าไรสะสม
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซ้ือคืน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 2,048,254,862  283,563,867      165,225,038      76,781,522        519,638,673      (76,781,522)      3,016,682,440  

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

     การซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน 15 -                        -                        -                        -                        -                        (72,972,340)      (72,972,340)      

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                        -                        -                        -                        (158,204,069)    -                        (158,204,069)    

     รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        -                        (158,204,069)    (72,972,340)      (231,176,409)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                        -                        -                        -                        259,444,677      -                        259,444,677     

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                        -                        -                        -                        259,444,677      -                        259,444,677     

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                        -                        17,620,253        -                        (17,620,253)      -                        -                        

โอนไปส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 15, 16 -                        -                        -                        72,972,340        (72,972,340)      -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 2,048,254,862  283,563,867      182,845,291      149,753,862      530,286,688      (149,753,862)    3,044,950,708  

ก าไรสะสม
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)
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บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด                                 

งบกำรเงนิทีแ่สดง

เงนิลงทุนตำม

วิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 352,405,064 255,602,783 259,444,677 333,679,942
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 16,721,262 4,393,532 16,721,262 4,393,532
ตน้ทุนทางการเงิน 1,784,942 2,229,700 1,784,942 2,229,700
ค่าเส่ือมราคา 10, 11, 12 155,137,238 172,028,163 155,137,238 172,028,163
(กลบัรายการค่าเผ่ือ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
   ลูกหน้ีการคา้ (2562: หนีส้งสัยจะสูญ) 23 17,410 (87,308) 17,410 (87,308)
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 5,539,840 11,387,405 5,539,840 11,387,405
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,703,964) (1,742,954) (1,703,964) (1,742,954)
รับรู้รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชีเป็นรายได้ 11 (24,643,514) (33,613,015) (24,643,514) (33,613,015)
รับรู้รายไดร้อตดับญัชีเป็นรายได้ (19,938,767) (17,829,585) (19,938,767) (17,829,585)
ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        112,473
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (756,140) (456,822)           (756,140) (456,822)
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 8 (92,960,387) (41,837,847) -                        -                        
เงินปันผลรับ (1,189,398) (1,764,756) (1,189,398) (121,748,794)
ดอกเบ้ียรับ (7,328,717) (11,592,120) (7,328,717) (11,585,662)

383,084,869 336,717,176 383,084,869 336,767,075
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (2,589,575) 1,755,155 (2,589,575) 1,755,155
รายไดค้่าบริการคา้งรับ 3,019,150 2,947,498 3,019,150 2,947,498
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 628,237 1,317,644 628,237 944,745
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 215,100,488 (2,951,300) 215,100,488 (2,951,300)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (421,406) (407,732) (421,406) (407,732)
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (452,707) 4,386,564 (452,707) 4,386,564
เจา้หน้ีการคา้ 554,029 (5,013,479) 554,029 (5,013,479)
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,652,396) 41,296,471 (18,652,396) 41,797,614
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 580,192 288,402 580,192 288,402
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (142,408) (854,448) (142,408) (854,448)
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานจ่าย 14 (10,741,556) (4,835,782) (10,741,556) (4,835,782)
เงินประกนัค่าสาธารณูปโภครับจากลูกคา้ 5,912,153 (197,698) 5,912,153 (197,698)
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐาน -                          50,000,000         -                          50,000,000         
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 575,879,070 424,448,471 575,879,070 424,626,614
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (3,837,607) (18,584,650) (3,837,607) (18,584,650)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 572,041,463 405,863,821 572,041,463 406,041,964

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด                                 

งบกำรเงนิทีแ่สดง

เงนิลงทุนตำม

วิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 640,000,000 150,000,000       640,000,000 150,000,000       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (650,000,000)      (405,645,000)      (650,000,000)      (405,645,000)      
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -                        -                        -                        12,200,000         
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -                        -                        -                        (8,200,000)          
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 5 (7,900,000)          -                        (7,900,000)          -                        
เงินสดรับจากเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 60,000,000 -                        60,000,000 -                        
เงินสดรับจากการช าระบญัชีจากบริษทัยอ่ย -                        -                        2,411,399 -                        
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ (10,786)               (28,006,621)        (10,786)               (28,006,621)        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (9,012,490)          (991,892)             (9,012,490)          (991,892)             
เงินสดจ่ายช าระค่าหุน้ในการร่วมคา้ 8 (135,000,000)      -                        (135,000,000)      -                        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,710,224           1,743,832           1,710,224           1,743,832           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (83,852,455)        (58,225,953)        (83,852,455)        (63,553,056)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (114,511)             (15,874,740)        (114,511)             (15,874,740)        
เงินปันผลรับ 1,189,398           121,748,794       1,189,398           121,748,794       
ดอกเบ้ียรับ 9,774,678           10,003,408         9,774,678           9,998,867           
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (173,215,942)      (225,248,172)      (170,804,543)      (226,579,816)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 47,029                (920)                    47,029                (920)                    
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่า

   จ่ายเพ่ือลดจ านวนหนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน ) (5,870,686)          (7,768,167)          (5,870,686)          (7,768,167)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (35,970,932)        (35,967,079)        (35,970,932)        (35,967,079)        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหุน้ทุนซ้ือคืน 15 (72,972,340)        (76,781,522)        (72,972,340)        (76,781,522)        
เงินสดจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 22 (158,204,069)      (184,342,929)      (158,204,069)      (184,342,929)      
ดอกเบ้ียจ่าย (1,785,088)          (2,230,184)          (1,785,088)          (2,230,184)          
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (274,756,086)      (307,090,801)      (274,756,086)      (307,090,801)      

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 124,069,435       (126,475,152)      126,480,834       (127,628,653)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 345,841,516       472,316,668       343,430,117       471,058,770       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวำคม 6 469,910,951       345,841,516       469,910,951       343,430,117       

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

ซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน -                        2,514,720           -                        2,514,720           
ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้ าระเงิน (10,488,040)        10,416,692         (10,488,040)        10,416,692         

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
10 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สัญญาเช่า 
13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
15 หุน้ทุนซ้ือคืน 
16 ส่วนเกินทุนและส ารอง 
17 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
18 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
19 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
20 ภาษีเงินได ้
21 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
22 เงินปันผล 

23 เคร่ืองมือทางการเงิน 

24 การบริหารจดัการทุน 
25 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
26 สัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
27 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
  

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เ ป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย  และจดทะเบียนกับ                         
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2547 โดยมีส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาท่ี                     
จดทะเบียนดงัน้ี 
 

ส านกังานใหญ่   : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี  12120 
ประเทศไทย 

   

ส านกังานสาขา   : 999/1 ถนนมิตรภาพ (กม. 231) หมู่ 1 ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 30380 
ประเทศไทย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ นายทวีฉตัร จุฬางกูร ซ่ึงถือหุน้ของบริษทัในอตัราร้อยละ
24.70 และบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทยและถือหุน้ของบริษทัในอตัราร้อยละ 12.51 (2562: อัตราร้อยละ 24.70 และ 12.01 ตามล าดับ) 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและใหเ้ช่า
และการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยรายละเอียดของ
การร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ  
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทั 
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บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 
นอกจากน้ี บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมด                  
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 การจดัประเภทการร่วมการงาน 

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ต่อไปน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 การวดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10  
   และ 11 

การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัใน 
   การประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
   เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั และ  

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้
เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราสูญเสีย 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted-average loss rate) 

 
3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 งบกำรเงินที่แสดง 
เงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

  ก าไรสะสม  ก าไรสะสม 
 หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงานในปีก่อน  574,711  519,639 
ลดลงเน่ืองจาก     
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน     
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ก(1) (38,507)  - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก(2) -  - 

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข -  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  536,204  519,639 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลท่ีน าเสนอในปี  2562 และ         
ไม่น าข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ             
ทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 4 (ค) และขอ้ 4 (ญ) ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มีดงัน้ี 

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
TFRS 9 ก าหนดการจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดั
ประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจัดการ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจเลือกก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือก าหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบก าหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย  หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทั่วไปตามท่ีก าหนดโดย
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 
 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง เดิมบริษัทรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายด้วยอัตราดอกเบ้ีย 
ตามสัญญา 
 
ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน เดิมบริษทัรับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิ
ในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง 
การเงิน ในขณะท่ี เดิมบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี  
และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการ
ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบั
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุน 
ในตราสารทุน 
 

บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญจากการประมาณการด้อยค่าของสินทรัพย์  
ทางการเงินตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้ งแต่วันท่ี  1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกับสัญญาท่ีเคยระบุว่ า เ ป็น 
สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า
ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 บริษทัไดป้ระเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่า
หรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  หากสัญญาประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่ เป็น 
การเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว
เปล่ียนแปลงไป โดยบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง บริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  

 

- ไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน  
12 เดือน  และ 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า  
 

บริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัจากการปฎิบติัตาม TFRS 16 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

    
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและส่วนไดเ้สียของบริษทัในการ
ร่วมคา้ 

 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานท่ีบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้ น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของ 
การร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
จนถึงวนัท่ีบริษทัสูญเสียการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีบริษทัมีส่วนไดเ้สีย
ในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่
เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
    

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
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การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

(ค.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

ลูกหน้ีการคา้ และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้ งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้
ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

(ค.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่บริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจัด
ประเภท 
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
-  ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ

เพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีได้อธิบายไวข้า้งต้นจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงิน
ท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความ  
ไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 
บริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใช้ในการพิจารณา
รวมถึง 
- นโยบายและวตัถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบติั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกับการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดับอตัรา
ดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
กระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของบริษทั และ 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 
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การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็น
การขายซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของบริษทั 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จาก  
ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้
ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียหรือไม่ บริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน บริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
-  เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
-  เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของบริษทัถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามท่ีก าหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 
 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัด
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 
หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร  
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไว้          
เพื่อคา้ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดังกล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย              
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึง
ดอกเบ้ียจ่ายในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายด้วยวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ค.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจา ก      
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ีบริษทั       
ไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไวซ่ึ้ง    
การควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
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หนีสิ้นทางการเงิน 
 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี 
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ค.4) การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวน   
สุทธิก็ต่อเม่ือบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระ    
ดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ  
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  

  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 29 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงิน
ประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถาม
ถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

 ลูกหน้ีรับรู้เม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะ
มีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  
 

 ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ)
ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคตของลูกค้า       
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 

 

(ฉ) อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพือ่ขาย 
 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายคือ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพื่อการขายในการด าเนิน
ธุรกิจปกติ อสังหาริมทรัพยน้ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินซ่ึงรวมต้นทุนในการได้มา ค่าถมดิน 
ค่าใช้จ่ายในการพฒันา ต้นทุนการกู้ยืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ี ยวขอ้งกับการพฒันา
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื ่อขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ  ต ้นทุนของ
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการพฒันาสินทรัพยส่์วนกลางตามพื้นท่ีขาย 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยจ์นกระทัง่พฒันาส าเร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

เม่ือมีการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด
เดียวกนักบัท่ีมีการรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือ 5, 10 และ 33 ปี 
 

  บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  
 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ี
เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10, 20 และ 25 ปี 
ศูนยก์ารคา้ 5, 10 และ 33 ปี 
ระบบผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 5, 10 และ 25 ปี 
ระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกนัอุทกภยั 5, 10, 20 และ 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3, 5, 10 และ 14 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3, 5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุด                      
ทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่  บริษทัน า     
ค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินวา่สัญญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุ
หรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า บริษทั   
จะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่า
และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
 
บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี  
การวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้ 
เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจาก
ส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบับริษทัเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่บริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณี
น้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑ์
เดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 
  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 33 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มของบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรือ
อตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม     
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเกิดรายการ 
 
บริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญาให้กบั  
แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
 
เม่ือบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า บริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
บริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็น
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนั
กบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น  
ท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หักดว้ย 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ี
จะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของ 
ค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า  
 
ในฐานะผู ้ให้เช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง             
ตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่า
ทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 
ณ วันท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหบ้ริษทัมีสิทธิ
ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทั 
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(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรวมถึงเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  
 

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ ( เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุน     

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุน          
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
สัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธี
ดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการ
ประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ 
วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นดว้ย
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 
 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
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บริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเส่ียงด้านเครดิตต ่าเม่ือมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน ‘ระดับท่ี 
น่าลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจัดอันดับท่ี เข้าใจในระดับสากล บริษัทพิจารณาให้ระดับ A- หรือสูงกว่าของบริษัท 
จดัอนัดบัเครดิต บริษทั ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เป็นระดบัท่ีน่าลงทุน 
 

บริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัใหก้บับริษทั 
 

บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่บริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย 

เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ  
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อน 
การเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
ทางการเงิน 
  
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 

ณ วนัท่ีรายงาน บริษทัประเมินวา่สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
หรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงเหตุการณ์
ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็น 
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการด้อยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมี
นยัส าคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั เป็นตน้ 
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การตัดจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
  

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการจ าหน่ายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้  
ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
ค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า   
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี    
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์  
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที
บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น      
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง       
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน
ประมาณหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฑ) รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี 
 

รายไดเ้งินอุดหนุนรัฐบาลรอตดับญัชีเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในโครงการระหว่างก่อสร้างระบบป้องกนัอุทกภยั
จากกระทรวงอุตสาหกรรม และเงินอุดหนุนโครงการสนบัสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงเคร่ืองจกัร ส าหรับอนุรักษ์
พลงังานจากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษทับนัทึกเป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล         
รอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา  
4 ถึง 25 ปี รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลแสดงเป็นรายไดแ้ยกต่างหากในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฒ) รายได้รอตัดบัญชี 
 

รายได้รอตัดบัญชีเป็นค่าตอบแทนล่วงหน้าจากสัญญาการใช้พื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร บริษทับนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรง 
ตลอดอายขุองสัญญาและแสดงเป็นรายไดจ้ากการใหใ้ชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานในก าไรหรือขาดทุน 
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(ณ)  การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)           
ท่ีบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 

บริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอซ่ึง
สามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการประเมิน
มูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
และสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานการณ์เป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือได้รับ หากบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใช้ขอ้มูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดั มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน บริษัทใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้      
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก 

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

 บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

(ด) หุ้นทุนซ้ือคืน 
 
เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืน
และแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุน
ซ้ือคืนภายใต้ส่วนของผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจ านวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั และโอนจ านวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่าย
หุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจาก
การจ าหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนน าไปหักจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนหมดแลว้  
 

 (ต) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดว่าจะมี
สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
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การขายอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบ
สินค้าให้กับลูกค้า ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้
จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 

(ถ) รายได้อื่น 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทั 
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(ท) ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์  
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

 (ธ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี /ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่รายงานตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก              
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้ นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุน              
ในการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี              
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค า นึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทั
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐาน            
การประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ 
อาจจะท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลง 
ในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน                   
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัด้วย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(น) ก าไรต่อหุ้น  
 

บริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วย
จ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 

 

(บ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับบริษทั หรือบริษทัมี
อ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตัดสินใจ 
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 

5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบับริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำรหรือบุคคล ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ 
   อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 12.51 
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร 
   อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง จ ากดั  

ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 15.08 
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 1.71 
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน  

     สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของ 
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่า  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการใหใ้ชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
เงินปันผลรับ  ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.31 ต่อปี 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ซ้ืออุปกรณ์  ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงิน       

 ที่แสดง       

 เงินลงทุนตำม       

 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ดอกเบ้ียรับ -  -  -  130 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  -  14,337 
        

กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 49,285  44,128  49,285  44,128 
รายไดค้่าเช่า 480  -  480  - 
รายไดจ้ากการใหใ้ชพ้ื้นท่ี        
   และโครงสร้างพื้นฐาน 39,374  39,374  39,374  39,374 
รายไดจ้ากการบริหารงาน 4,962  3,012  4,962  3,012 
เงินปันผลรับ -  -  -  119,984 
ดอกเบ้ียรับ 90  -  90  - 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,461  1,586  1,461  1,586 
รายไดค้่าเช่า -  120  -  120 
เงินปันผลรับ 1,189  1,765  1,189  1,765 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั -  3,375  -  3,375 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,763  41,088  36,763  41,088 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2,144  4,047  2,144  4,047 
 รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 38,907  45,135  38,907  45,135 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงิน       

 ที่แสดง       

 เงินลงทุนตำม       

ลูกหน้ีการค้า วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 4,768  4,131  4,768  4,131 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 113  146  113  146 
รวม 4,881  4,277  4,881  4,277 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
 

- 
  

(3) 
  

- 
  

(3) 
สุทธ ิ 4,881  4,274  4,881  4,274 

        
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
(2562: หนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปี 

 
- 

  
3 

  
- 

  
3 

        
 งบกำรเงิน       
 ที่แสดง       
 เงินลงทุนตำม       

รายได้ค่าบริการค้างรับ วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

การร่วมคา้ 649  335  649  335 
รวม 649  335  649  335 
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 งบกำรเงิน       

 ที่แสดง       

 เงินลงทุนตำม       

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  2,387 
รวม -  -  -  2,387 

        

 อัตรำดอกเบีย้  
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
การร่วมคา้ 5.31  -  7,900  -  7,900 
รวม   -      7,900 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

          (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
  

- 
      

- 
สุทธ ิ   -      7,900 

 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
บริษทัยอ่ย 2.50  4,000  8,200  (12,200)  - 
รวม   4,000      - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
  

- 
      

- 
สุทธ ิ   4,000      - 
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 งบกำรเงิน       

 ที่แสดง       

 เงินลงทุนตำม       

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 480  -  480  - 
ผูบ้ริหารส าคญั 2,698  5,504  2,698  5,504 
รวม 3,178  5,504  3,178  5,504 

 

 
  

 งบกำรเงิน       

 ที่แสดง       

 เงินลงทุนตำม       

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  45  -  45 
รวม -  45  -  45 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายได้รอตัดบัญชีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายไดร้อตดับญัชีจากค่าตอบแทนการใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงิน       

 ที่แสดง       

 เงินลงทุนตำม       

 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 351,272  367,646  351,272  367,646 
รับรู้รายไดใ้นระหวา่งปี (16,374)  (16,374)  (16,374)  (16,374) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 334,898  351,272  334,898  351,272 
        
- ส่วนท่ีหมุนเวียน 16,374  16,374  16,374  16,374 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 318,524  334,898  318,524  334,898 
รวม 334,898  351,272  334,898  351,272 

 
    งบกำรเงิน       

 ที่แสดง       

 เงินลงทุนตำม       

เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 190  30  190  30 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9  39  9  39 
รวม 199  69  199  69 

 
  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สัญญำที่ส ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาโครงการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานกบัการร่วมคา้ (บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั) เป็นระยะเวลา 25 ปีมี
ผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทให้บริษัทดังกล่าวใช้พื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานใน      
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนล่วงหน้า
จ านวน 230 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญาการใช้พื้นท่ีส าหรับระบบสายส่ง ระบบท่อ และโครงสร้างพื้นฐานกับการร่วมค้า                       
(บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด) เป็นระยะเวลา 25 ปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 โดยบริษทัให้
บริษทัดงักล่าวใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี ตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนจ านวน 1.92 ลา้นบาท ต่อเดือนตลอดอายขุองสัญญา 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐาน (ส่วนขยาย) กบัการร่วมคา้ (บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั) เป็น
ระยะเวลา 23 ปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 โดยบริษทัให้บริษทัดงักล่าวใช้พื้นท่ีและโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญา บริษัทได้รับ
ค่าตอบแทนล่วงหน้าจ านวน 165 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็น
รายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาการใชพ้ื้นท่ีส าหรับระบบสายส่ง ระบบท่อ และโครงสร้างพื้นฐาน (ส่วนขยาย) กบัการร่วมคา้ 
(บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั) เป็นระยะเวลา 23 ปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561โดยบริษทัให้      
การร่วมค้าดังกล่าวใช้พื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี                    
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนจ านวน 0.70 ลา้นบาทต่อเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2563 
 

  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

    งบกำรเงิน       

 ที่แสดง       

 เงินลงทุนตำม       

 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 23  30  23  30 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 5,557  1,584  5,557  1,584 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 464,331  341,816  464,331  341,816 
เช็คในมือ -  2,412  -  - 
รวม 469,911  345,842  469,911  343,430 

 

7 อสังหำริมทรัพย์พฒันำเพ่ือขำย 
 

 งบกำรเงิน       
 ที่แสดง       
 เงินลงทุนตำม       
 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ที่ดินที่พฒันาเสร็จแล้วพร้อมขาย        
โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร    
   (จังหวัดปทุมธานี) 

       

ตน้ทุนท่ีดิน 100,177  100,177  100,177  100,177 
ตน้ทุนในการพฒันา 13,459  13,459  13,459  13,459 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ        
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 8,241  8,241  8,241  8,241 

รวม 121,877  121,877  121,877  121,877 
หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่า -  -  -  - 
สุทธ ิ 121,877  121,877  121,877  121,877 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงิน       
 ที่แสดง       
 เงินลงทุนตำม       
 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
โครงการพรีเม่ียม (จังหวัดปทุมธานี)        
ตน้ทุนท่ีดิน 77,591  99,016  77,591  99,016 
ตน้ทุนในการพฒันา 20,144  28,099  20,144  28,099 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ        
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 13,255  17,109  13,255  17,109 

รวม 110,990  144,224  110,990  144,224 
หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่า (814)  (814)  (814)  (814) 
สุทธ ิ 110,176  143,410  110,176  143,410 

        
โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  
   (จังหวัดนครราชสีมา) 

       

ตน้ทุนท่ีดิน 215,935  266,625  215,935  266,625 
ตน้ทุนในการพฒันา 363,772  490,425  363,772  490,425 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ        
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 27,534  32,057  27,534  32,057 

รวม 607,241  789,107  607,241  789,107 
หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่า (817)  (817)  (817)  (817) 
สุทธ ิ 606,424  788,290  606,424  788,290 

ที่ดินที่พฒันำเสร็จแล้วพร้อมขำย - สุทธิ 838,477  1,053,577  838,477  1,053,577 

        
        
        
        
        
        
        



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงิน       
 ที่แสดง       
 เงินลงทุนตำม       
 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
อาคารที่พกัอาศัยระหว่างการพฒันา        
โครงการเดอะ นวไพรเวซ่ี (จังหวัดปทุมธานี)        
ตน้ทุนท่ีดิน 2,934  2,934  2,934  2,934 
ตน้ทุนในการพฒันา 166,316  166,316  166,316  166,316 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ        
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 4,447  4,447  4,447  4,447 

รวม 173,697  173,697  173,697  173,697 
หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่า (170,763)  (170,763)  (170,763)  (170,763) 
อำคำรที่พกัอำศัยระหว่ำงกำรพฒันำ - สุทธิ 2,934  2,934  2,934  2,934 
        

รวมทั้งส้ิน 841,411  1,056,511  841,411  1,056,511 
        

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย ์        
   พฒันาเพื่อขายท่ีด ารงตามค าสั่ง        
   หรือจ านองเพื่อค ้าประกนัหน้ีสิน        
   (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) 17,799  17,799  17,799  17,799 
 17,799  17,799  17,799  17,799 
        

ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย        
   ท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย        
   อสังหาริมทรัพย ์        
   -  ตน้ทุนขาย 233,030  -  233,030  - 
 233,030  -  233,030  - 
 
บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินท่ีพฒันาเสร็จแลว้พร้อมขาย รวมทั้งท่ีดินส่วนกลางเพื่อการสาธารณูปโภคบางแปลง เพื่อ 
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่ง 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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8 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
  

  งบกำรเงิน     
  ที่แสดง     
  เงินลงทุนตำม     
  วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  521,002  598,156  465,930  464,938 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง         
นโยบายการบญัชี 3 (38,507)  -  -  - 

ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้         
ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  92,960  41,838  -  - 

ซ้ือเงินลงทุน  9,013  992  9,013  992 
ช าระค่าหุน้เพิ่มทุน  135,000  -  135,000  - 
เงินปันผลรับ  -  (119,984)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  719,468  521,002  609,943  465,930 

 
เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 
ไทธนันต์ จ ากัด (“ไทธนันต์”) จ านวน 51,000 หุ้น (มูลค่าทุนช าระแล้ว 25 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 51 ของ            
หุน้สามญัทั้งหมดของไทธนนัต ์ในราคา 0.99 ลา้นบาท จากบริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) โดยการเขา้ซ้ือ
หุน้สามญัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัลงนามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น กบับริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัท พี อี เอ  เอ็นคอม อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด  เพื่ อจัดตั้ งบริษัท อา ร์  อี  เอ็น โคราช  
เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั (“อาร์ อี เอ็น”) โดยจดทะเบียนจดัตั้งในวนัท่ี 21 เมษายน 2563 เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต
และจดัจ าหน่ายไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ต่อมา อาร์ อี เอ็น ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 100 
ลา้นบาท และเรียกช าระค่าหุ้นสามญัในอตัราร้อยละ 25 ซ่ึงบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นสามญัในอาร์ อี เอน็ เป็นจ านวนเงิน 
9.0 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้กบับริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั จ านวน 13.5 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยเรียกช าระค่าหุน้เตม็จ านวน เป็นจ านวนเงินรวม 135.0 ลา้นบาท 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม 
  

 
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนิน
ธุรกิจ 

 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 
 

ทุนช าระแลว้ 

 
 

ราคาทุน 

  
 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า ผลิตและ ไทย 29.99 29.99 2,000,000 1,550,000 599,938  464,938  711,887  520,036  -  - 
   นวนคร จ ากดั จดัจ าหน่าย                 
 พลงังานไฟฟ้า                 
 และไอน ้า                 
บริษทั ไทธนนัต ์ โทรคมนาคม ไทย 51.00 51.00 2,500 2,500 992  992  696  966  -  - 
   จ ากดั                  
บริษทั อาร์ อี เอน็ ผลิตและ ไทย 35.00 - 25,750 - 9,013  -  6,885  -  -  - 
   โคราช เอนเนอร์ยี ่ จดัจ าหน่าย                 
   จ ากดั พลงังานไฟฟ้า                 
รวม       609,943  465,930  719,468  521,002  -  - 
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    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประเทศท่ี          
  ด าเนิน สัดส่วน        เงินปันผลรับ 
 ลกัษณะธุรกิจ ธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  ส าหรับปี 
   2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า ผลิตและ ไทย 29.99 29.99 2,000,000 1,550,000 599,938  464,938  -  -  599,938  464,938  -  119,984 
   นวนคร จ ากดั จดัจ าหน่าย                     
 พลงังานไฟฟ้า                     
 และไอน ้า                     
บริษทั ไทธนนัต ์ โทรคมนาคม ไทย 51.00 51.00 2,500 2,500 992  992  -  -  992  992  -  - 
   จ ากดั                      
บริษทั อาร์ อี เอน็ ผลิตและ ไทย 35.00 - 25,750 - 9,013  -  -  -  9,013  -  -  - 
   โคราช เอนเนอร์ยี ่ จดัจ าหน่าย                     
   จ ากดั พลงังานไฟฟ้า                     
รวม       609,943  465,930  -  -  609,943  465,930  -  119,984 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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การร่วมค้า 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ปรับปรุงดว้ยความแตกต่าง
ของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของ
ส่วนไดเ้สียของบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า  
นวนคร จ ากดั 

 
บริษทั ไทธนนัต ์จ ากดั 

 บริษทั อาร์ อี เอน็  
โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากดั 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 
รายได ้ 2,952,181  2,843,943  1,510  1  14  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 
   อยา่งต่อเน่ือง 317,894ก 

 
139,565ก 

 

(528)ก  (51)ก 
  

(6,078)ก 
  

- 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  -  -  -  -  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
(ร้อยละ100) 

 
317,894 

  
139,565 

 
(528)  (51) 

  
(6,078) 

  
- 

            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ตำมส่วนได้เสียของบริษัท 

 
95,356 

  
41,864 

 
(269)  (26) 

  
(2,127) 

  
- 

            
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,673,664ข  1,995,214ข  7,309ข  1,922ข  123,591ข  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,282,311  7,058,101  12,593  -  -  - 
หน้ีสินหมุนเวียน (1,046,050)  (1,570,870)  (18,537)  (28)  (3,919)  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (5,536,652)  (5,748,759)  -  -  (100,000)  - 
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 2,373,273  1,733,686  1,365  1,894  19,672  - 
            
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั 711,887  520,036  696  966  6,885  - 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน 
ในกำรร่วมค้ำ 

 
711,887 

  
520,036 

 
696  966 

  
6,885 

  
- 
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บริษทั ผลิตไฟฟ้า  
นวนคร จ ากดั 

 
บริษทั ไทธนนัต ์จ ากดั 

 บริษทั อาร์ อี เอน็  
โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากดั 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 
หมายเหตุ:            

ก. รวมรายการต่อไปน้ี            

- ค่าเส่ือมราคาและ 
     ค่าตดัจ าหน่าย 

 
291,137 

  
253,154 

  
541  

 
- 

  
- 

  
- 

- ตน้ทนุทางการเงิน 195,219  185,509  176  -  -  - 

ข. รวมรายการเงินสดและ   
   รายการเทียบเท่าเงินสด 

 
972,060 

  
1,047,409 

  
1,741  

 
1,907 

  
123,302 

  
- 
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9 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ประเทศท่ี สัดส่วน       เงินปันผลรับ 
  ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  จ านวนเงินลงทนุ  ส าหรับปี 
    2563 2562 2563 2562  2563  2562  2563  2562 
ราคาทุน    (ร้อยละ) (พันบาท) 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั                
บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์  ให้บริการขนส่ง ไทย 1.71 1.71 180,000 180,000  3,078  3,078  1,189  1,765 
   (ประเทศไทย) จ ากดั                 
บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร   บริการรักษา ไทย 15.08 15.08 6,300 6,300  871  871  -  - 
  อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดดิ้ง จ ากดั   ความปลอดภยั              
ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า         (871)  (871)  -  - 
สุทธิ         3,078  3,078  1,189  1,765 

กิจกำรอ่ืน                
บริษทั บางกอกคลบั จ ากดั  ขายอาหาร ไทย 0.11 0.11 450,000 450,000  1,000  1,000  -  - 
  และเคร่ืองด่ืม              
ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า         (674)  (674)  -  - 
สุทธิ         326  326  -  - 

รวม         3,404  3,404  1,189  1,765 
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10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
 งบกำรเงิน       
 ที่แสดง       
 เงินลงทุนตำม       
 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  366,603  350,934  366,603  350,934 
เพิ่มขึ้น 115  12,174  115  12,174 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  3,701  -  3,701 
จ าหน่าย -  (206)  -  (206) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 366,718  366,603  366,718  366,603 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (74,612)  (69,221)  (74,612)  (69,221) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (6,147)  (5,596)  (6,147)  (5,596) 
จ าหน่าย -  205  -  205 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม (80,759)  (74,612)  (80,759)  (74,612) 

        
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (166,505)  (166,505)  (166,505)  (166,505) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม (166,505)  (166,505)  (166,505)  (166,505) 

        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกรำคม  125,486  115,208  125,486  115,208 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  119,454  125,486  119,454  125,486 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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 งบกำรเงิน       
 ที่แสดง       
 เงินลงทุนตำม       
 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
รายไดค้่าเช่า 19,999  20,735  19,999  20,735 
ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา        
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมี 

   รายไดค้่าเช่า 
 

6,200 
  

5,641 
  

6,200 
  

5,641 
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไม่มี   

   รายไดค้่าเช่า 
 

991 
  

999 
  

991 
  

999 
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วยท่ีดิน โรงงาน  ศูนย์การค้าและอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่า สัญญาเช่า 
ไม่สามารถบอกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี การต่ออายุสัญญาจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มีค่าเช่า              
ท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ศูนยก์ารคา้ให้เช่าซ่ึงมีราคาทุน 216.52 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาสะสม 55.73 ลา้นบาท 
อาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่าซ่ึงมีราคาทุน 52.07 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาสะสม 5.17 ลา้นบาท ศูนยก์ารคา้และอาคาร 
ท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าดงักล่าวยงัมีพื้นท่ีเช่าบางส่วนวา่งอยู ่ปัจจยัดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า  
 
ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า โดย
การก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใชข้องศูนยก์ารคา้และอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่าซ่ึงเป็นหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยวิธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต โดยใชข้อ้สมมติซ่ึงอา้งอิงจาก
แนวโน้มผลประกอบการโดยค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงดว้ยแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้
โดยเฉล่ีย โดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 11 ส าหรับศูนยก์ารคา้ให้เช่าและร้อยละ 10 ส าหรับอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของศูนยก์ารคา้และอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่าต ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี เป็นผลให้บริษัทมีค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 149.51 ล้านบาท และ 17.00 ล้านบาท ตามล าดับ  
(2562: 149.51 ล้านบาท และ 17.00 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
ล าดับช้ันมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทท่ีดินโรงงานให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
การลงทุนประเภทศูนยก์ารคา้และอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า ราคาประเมินมีจ านวน เงินรวม 153 ล้านบาท ถูกจัดล าดับชั้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 

ประเภทของสินทรัพย์ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ท่ีดิน วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 
โรงงานใหเ้ช่า 
 

วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ รูปแบบการประเมินอยู่บนพื้นฐานหากจะ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีประเมินขึ้นใหม่ โดยพิจารณาถึงมูลค่าตลาดใน
ปัจจุบนัของค่าวสัดุในการก่อสร้าง ค่าจา้งแรงงาน ค่าด าเนินการ และผล
ก า ไ ร  แ ล้ วหั ก ออกด้ ว ย ค่ า เ ส่ื อ ม ร า ค า อัน เ น่ื อ งม า จ า ก อ า ยุ   
สภาพการใชง้าน และความลา้สมยัจากลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของส่ิง
ปลูกสร้าง  

ศูนยก์ารคา้และอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า วิธีรายได ้โดยการคิดลดกระแสเงินสด 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม 

         ระบบ    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ    ระบบ สาธารณูปโภค เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง   ผลิตน ้าเพ่ือการ และระบบ  และ  และอุปกรณ ์    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  ศูนยก์ารคา้  อุตสาหกรรม ป้องกนัอุทกภยั อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 257,943  73,382  1,600  1,061,359  1,824,304  134,677  69,436  83,062  10,330  3,516,093 
เพ่ิมขึ้น 3,465  850  -  -  4,758  6,084  549  17,350  41,802  74,858 
โอน -  -  -  -  25,441  131  -  -  (25,572)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  -  -  -  -  (3,701)  (3,701) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  (7,756)  (3)  -  (253,124)  (21,654)  (25,858)  (25,886)  -  (334,281) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                    
   ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 261,408  66,476  1,597  1,061,359  1,601,379  119,238  44,127  74,526  22,859  3,252,969 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  (7,129)  -  (26,780)  -  (33,909) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 261,408  66,476  1,597  1,061,359  1,601,379  112,109  44,127  47,746  22,859  3,219,060 
เพ่ิมขึ้น -  317  22  -  3,012  1,081  2,013  5,517  61,402  73,364 
โอน -  682  -  5,720  44,930  2,248  2,915  -  (56,495)  - 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  -  -  6,283  -  6,283 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  (188)  (2,104)  (6,774)  -  (9,066) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 261,408  67,475  1,619  1,067,079  1,649,321  115,250  46,951  52,772  27,766  3,289,641 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม 

         ระบบ    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ    ระบบ สาธารณูปโภค เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง   ผลิตน ้าเพ่ือการ และระบบ  และ  และอุปกรณ ์    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  ศูนยก์ารคา้  อุตสาหกรรม ป้องกนัอุทกภยั อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

                   

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 (13,552)  (40,563)  (481)  (543,740)  (1,016,072)  (74,182)  (68,254)  (63,496)  -  (1,820,340) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (2,937)  (226)  (50,872)  (92,704)  (12,885)  (681)  (6,127)  -  (166,432) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  7,756  3  -  253,124  21,654  25,857  25,886  -  334,280 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                    
   ตำมทีร่ำยงำนในปีก่อน (13,552)  (35,744)  (704)  (594,612)  (855,652)  (65,413)  (43,078)  (43,737)  -  (1,652,492) 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  3,582  -  11,419  -  15,001 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 (13,552)  (35,744)  (704)  (594,612)  (855,652)  (61,831)  (43,078)  (32,318)  -  (1,637,491) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (3,096)  (227)  (51,041)  (70,782)  (10,414)  (1,110)  (6,482)  -  (143,152) 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  -  -  (5,591)  -  (5,591) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  188  2,104  6,768  -  9,060 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (13,552)  (38,840)  (931)  (645,653)  (926,434)  (72,057)  (42,084)  (37,623)  -  (1,777,174) 
                    
                    
                    
                    



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม 

         ระบบ    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ    ระบบ สาธารณูปโภค เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง   ผลิตน ้าเพ่ือการ และระบบ  และ  และอุปกรณ ์    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  ศูนยก์ารคา้  อุตสาหกรรม ป้องกนัอุทกภยั อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                    
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 244,391  32,819  1,119  517,619  808,232  55,522  1,182  2,002  10,330  1,673,216 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  4,973  -  17,564  -  22,537 

 244,391  32,819  1,119  517,619  808,232  60,495  1,182  19,566  10,330  1,695,753 
                    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                    
   ตำมที่รำยงำนในปีก่อน                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 247,856  30,732  893  466,747  745,727  50,278  1,049  15,427  22,859  1,581,568 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  3,547  -  15,362  -  18,909 
 247,856  30,732  893  466,747  745,727  53,825  1,049  30,789  22,859  1,600,477 
                    

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 247,856  30,732  893  466,747  745,727  50,278  1,049  15,428  22,859  1,581,569 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 247,856  28,635  688  421,426  722,887  43,193  4,867  15,149  27,766  1,512,467 
 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

         ระบบ    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ    ระบบ สาธารณูปโภค เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง   ผลิตน ้าเพ่ือการ และระบบ  และ  และอุปกรณ ์    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  ศูนยก์ารคา้  อุตสาหกรรม ป้องกนัอุทกภยั อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 257,943  73,382  1,600  1,061,359  1,824,304  134,677  69,436  83,062  5,003  3,510,766 
เพ่ิมขึ้น 3,465  850  -  -  4,758  6,084  549  17,350  47,129  80,185 
โอน -  -  -  -  25,441  131  -  -  (25,572)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  -  -  -  -  (3,701)  (3,701) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  (7,756)  (3)  -  (253,124)  (21,654)  (25,858)  (25,886)  -  (334,281) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                    
   ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 261,408  66,476  1,597  1,061,359  1,601,379  119,238  44,127  74,526  22,859  3,252,969 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  (7,129)  -  (26,780)  -  (33,909) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 261,408  66,476  1,597  1,061,359  1,601,379  112,109  44,127  47,746  22,859  3,219,060 
เพ่ิมขึ้น -  317  22  -  3,012  1,081  2,013  5,517  61,402  73,364 
โอน -  682  -  5,720  44,930  2,248  2,915  -  (56,495)  - 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  -  -  6,283  -  6,283 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  (188)  (2,104)  (6,774)  -  (9,066) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 261,408  67,475  1,619  1,067,079  1,649,321  115,250  46,951  52,772  27,766  3,289,641 

                    



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

         ระบบ    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ    ระบบ สาธารณูปโภค เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง   ผลิตน ้าเพ่ือการ และระบบ  และ  และอุปกรณ ์    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  ศูนยก์ารคา้  อุตสาหกรรม ป้องกนัอุทกภยั อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

                   

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 (13,552)  (40,563)  (481)  (543,740)  (1,016,072)  (74,182)  (68,254)  (63,496)  -  (1,820,340) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (2,937)  (226)  (50,872)  (92,704)  (12,885)  (681)  (6,127)  -  (166,432) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  7,756  3  -  253,124  21,654  25,857  25,886  -  334,280 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                    
   ตำมทีร่ำยงำนในปีก่อน (13,552)  (35,744)  (704)  (594,612)  (855,652)  (65,413)  (43,078)  (43,737)  -  (1,652,492) 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  3,582  -  11,419  -  15,001 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 (13,552)  (35,744)  (704)  (594,612)  (855,652)  (61,831)  (43,078)  (32,318)  -  (1,637,491) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (3,096)  (227)  (51,041)  (70,782)  (10,414)  (1,110)  (6,482)  -  (143,152) 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  -  -  (5,591)  -  (5,591) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  188  2,104  6,768  -  9,060 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (13,552)  (38,840)  (931)  (645,653)  (926,434)  (72,057)  (42,084)  (37,623)  -  (1,777,174) 

                    
                    
                    
                    



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

         ระบบ    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ    ระบบ สาธารณูปโภค เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง    ระหว่าง   

   ส่วนปรับปรุง   ผลิตน ้าเพ่ือการ และระบบ  และ  และอุปกรณ ์    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  ศูนยก์ารคา้  อุตสาหกรรม ป้องกนัอุทกภยั อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                    
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 244,391  32,819  1,119  517,619  808,232  55,522  1,182  2,002  5,003  1,667,889 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  4,973  -  17,564  -  22,537 

 244,391  32,819  1,119  517,619  808,232  60,495  1,182  19,566  5,003  1,690,426 
                    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                    
   ตำมที่รำยงำนในปีก่อน                    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 247,856  30,732  893  466,747  745,727  50,278  1,049  15,427  22,859  1,581,568 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  3,547  -  15,362  -  18,909 
 247,856  30,732  893  466,747  745,727  53,825  1,049  30,789  22,859  1,600,477 
                    

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 247,856  30,732  893  466,747  745,727  50,278  1,049  15,428  22,859  1,581,569 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 247,856  28,635  688  421,426  722,887  43,193  4,867  15,149  27,766  1,512,467 
 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มี
จ านวน 442.97 ลา้นบาท (2562: 442.05 ล้านบาท)  
 
ระบบผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีราคาทุน 434.84 ลา้นบาทและ 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 162.13 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยงัใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ ปัจจยัดงักล่าวเป็น 
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 
 
ผูบ้ริหารไดมี้การทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า โดยก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ของระบบผลิตน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคซ่ึงเป็นหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยวิธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระ โดยใช้ขอ้สมมติซ่ึงอา้งอิงจากแนวโน้มผลประกอบการโดยค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและ
ปรับปรุงดว้ยแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายไดโ้ดยเฉล่ีย โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 14 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของระบบผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี เป็นผล
ให้บริษทัมีค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าจากสินทรัพยด์ังกล่าวจ านวน 77 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ตามล าดบั 
(2562: 77 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ตามล าดับ)  
 
นอกจากน้ีบริษัทมีท่ีดินบางส่วนซ่ึงใช้ประโยชน์ไม่ได้ ปัจจัยดังกล่าวเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 ท่ีดินดงักล่าวมีราคาทุน 13.55 ลา้นบาท และค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 13.55 ลา้นบาท 
(2562: 13.55 ล้านบาท) 

 
การค า้ประกัน 
 
บริษทัไดจ้ านองท่ีดินบางแปลง รวมทั้งโครงการระบบผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ระบบบ าบดัน ้าเสีย เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ท่ีดินส่วนกลางเพื่อการสาธารณูปโภคบางแปลง เพื่อค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก                   
สถาบนัการเงินในประเทศบางแห่ง (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) 
 
เงินอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี 
 
บริษทัไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการระหวา่งก่อสร้างระบบป้องกนัอุทกภยัจากกระทรวงอุตสาหกรรม และไดรั้บอนุมติั
เงินอุดหนุนโครงการสนบัสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงเคร่ืองจกัร ส าหรับอนุรักษพ์ลงังานจากกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยบริษทับนัทึกเป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงิน และรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชีสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงิน       
 ที่แสดง       
 เงินลงทุนตำม       
 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 304,853  338,466  304,853  338,466 
รับรู้รายไดใ้นระหวา่งปี (24,644)  (33,613)  (24,644)  (33,613) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 280,209  304,853  280,209  304,853 
        

- ส่วนท่ีหมุนเวียน 24,643  24,643  24,643  24,643 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 255,566  280,210  255,566  280,210 
รวม 280,209  304,853  280,209  304,853 

 

12 สัญญำเช่ำ 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/ 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เคร่ืองจกัร     
 และ     
 อุปกรณ์  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,129  26,780  33,909 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (6,283)  (6,283) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 7,129  20,497  27,626 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/ 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เคร่ืองจกัร     
 และ     
 อุปกรณ์  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (3,582)  (11,419)  (15,001) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (3,075)  (2,763)  (5,838) 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  5,591  5,591 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (6,657)  (8,591)  (15,248) 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 3,547  15,361  18,908 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 472  11,906  12,378 
 

บริษทัเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  
(พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,075  - 
- ยานพาหนะ 2,763  - 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 627  956 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 602  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 281  - 
ค่าเช่าจ่าย -  2,573 
 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของบริษทั มีจ านวน 7.38 ลา้นบาท 
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ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยอาคารส านกังานหลายแห่งท่ีใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสามตามสัญญา
เช่าด าเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบัก าหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 1 - 3 ปี โดยการต่ออายสุัญญาเช่าใน
ภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดก าหนดรายไดค้่าเช่าเป็นจ านวนคงท่ี 
ยกเวน้สัญญาเช่าบางฉบบัท่ีก าหนดใหผู้เ้ช่าช าระคืนค่าประกนัภยัท่ีออกโดยบริษทั ซ่ึงในกรณีน้ี จ านวนค่าประกนัภยั
จะถูกก าหนดเป็นรายปี 

 

 งบกำรเงินที่แสดง 

 เงินลงทุน 

 ตำมวิธีส่วนได้เสีย/ 

ระยะเวลาครบก าหนดช าระตามสัญญาของลูกหน้ีสัญญาเช่าด าเนินงาน งบกำรเงิน 

ที่แสดงไว้ใน “ลูกหน้ีอื่น” เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ภายในหน่ึงปี 16,535 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 10,625 
รวม 27,160 

 

 งบกำรเงินรวม/ 

 งบกำรเงิน 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าด าเนินงาน เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ภายในหน่ึงปี 12,722 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 750 
รวม 13,472 
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13 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

ส่วนที่หมุนเวียน (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี 
   ธนาคาร 84  -  84  37  -  37 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน -  36,000  36,000  -  36,000  36,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน) -  5,647  5,647  -  5,871  5,871 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ระยะส้ัน 84  41,647  41,731  37  41,871  41,908 

            
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน            
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน -  236,023  236,023  -  271,994  271,994 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน) -  3,670  3,670  -  9,317  9,317 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ระยะยำว -  239,693  239,693  -  281,311  281,311 

รวม 84  281,340  281,424  37  323,182  323,219 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีดงัน้ี 
 

 วงเงินสินเช่ือ   
สัญญาเงินกูย้ืม ท่ีไดรั้บอนุมติั อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดการจ่ายช าระคืน 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างระบบป้องกนั 350 0.01 15 ปีนบัจากวนัลงนามในสัญญา 
อุทกภยั (จงัหวดัปทุมธานี)    

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีสินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัดงัน้ี 
    
  งบกำรเงิน       
  ที่แสดง       
  เงินลงทุนตำม       
  วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ท่ีดินท่ีพฒันาเสร็จแลว้พร้อมขาย           
   บางแปลง 7 17,799  17,799  17,799  17,799 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั         
   ในการเบิกใช ้  26,032  26,000  26,032  26,000 
ท่ีดินบางแปลง รวมทั้งโครงการ         
   ระบบผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม         
   ระบบบ าบดัน ้าเสีย เคร่ืองจกัร         
   และอุปกรณ์ 11 10,368  10,368  10,368  10,368 
รวมทั้งส้ิน  54,199  54,167  54,199  54,167 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 84.0 ลา้นบาท (2562: 80.1 ล้านบาท) 
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  หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 
  งบกำรเงิน       
  ที่แสดง       
  เงินลงทุนตำม       
  วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  15,188  20,441  15,188  20,441 
ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า         
   (2562: สัญญาเช่าการเงิน)  -  2,515  -  2,515 
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า         
   (2562: จ่ายเพ่ือลดจ านวนหนีสิ้น         
   ซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน)  (6,498)  (8,724)  (6,498)  (8,724) 
ตน้ทุนทางการเงินภายใตส้ัญญาเช่า         
   (2562: สัญญาเช่าการเงิน)  627  956  627  956 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  9,317  15,188  9,317  15,188 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 

 
จ านวนเงิน 

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ภายในหน่ึงปี 6,498  627  5,871 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 9,702  385  9,317 
รวม 16,200  1,012  15,188 
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14 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจาก 
อตัราดอกเบ้ีย 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 34,612  24,886 
    

รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  4,784  4,707 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  5,903 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 756  778 
 5,540  11,388 
    

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั    
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  2,703 
- ขอ้สมมติทางการเงิน -  (892) 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  1,363 

 -  3,174 
    

ผลประโยชน์จ่าย (10,742)  (4,836) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 29,410  34,612 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 400 วนั บริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 

 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

 ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.40  2.40 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 4.00 - 5.00  4.00 - 5.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 5.00 - 22.00  5.00 - 22.00 

  

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 5 ปี (2562: 6 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/ 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ขอ้สมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด  (1,834)  (1,811)  2,050  2,023 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  2,776  2,511  (2,502)  (2,286) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (114)  (115)  121  122 
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15 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัแผนหุ้นทุนซ้ือคืน (“แผน”) โดยให้ ซ้ือหุ้นคืนได้
ไม่เกินร้อยละ 4.15 หรือ 85 ลา้นหุ้นของหุ้นบริษทัท่ีออก แผนน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน 
จ านวนเงินสูงสุดท่ีไดรั้บอนุมติัส าหรับการซ้ือหุ้นคืนคือ 150 ลา้นบาท บริษทัสามารถซ้ือหุ้นผ่านตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ถึง 27 กุมภาพนัธ์ 2563 หุ้นท่ีซ้ือน้ีสามารถน าออกขายได้
อีกคร้ังหลงัจาก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 
 

หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้คือตน้ทุนของหุน้บริษทัท่ีถือโดยบริษทั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัถือหุ้นของบริษทัจ านวน 70.7 ล้านหุ้น (2562: 37.0 ล้านหุ้น) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.5 
(2562: ร้อยละ 1.8) ของหุน้บริษทัท่ีออกและช าระแลว้ รวมเป็นตน้ทุนทั้งหมด 149.8 ลา้นบาท (2562: 76.8 ล้านบาท) 
ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองส าหรับหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 149.8 
ลา้นบาท (2562: 76.8 ล้านบาท) 
 

บริษทัไดน้ าเงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมาค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
 

16 ส่วนเกินทุนและส ำรอง 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าเงินค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง          
(“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
ทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

บริษทัได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 17.6 ล้านบาท 
(2562: 12.8 ล้านบาท) 
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ส ารองเพือ่ซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน 
 
ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนคือจ านวนเงินท่ีจัดสรรจากก าไรสะสมในจ านวนท่ีเท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทท่ีถือโดย           
บริษทั ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

17 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
บริษทัมี/2/ส่วนงานท่ีรายงานดังรายละเอียดขา้งล่าง/ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัขอบริษทั/หน่วยงานธุรกิจ         
ท่ีส าคญัน้ีขายสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
• ส่วนงาน 1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
• ส่วนงาน 2 ธุรกิจใหบ้ริการสาธารณูปโภค 
 
การด าเนินงานอ่ืน ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนด ส่วนงานท่ีรายงานในปี 2563 หรือ 2562 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ  
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 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจให้บริกำรสำธำรณูปโภค  อ่ืนๆ  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รำยได้จำกบุคคลภำยนอก 273,647  -  630,319  633,239  30,583       29,841  934,549  663,080 

รำยได้รวม 273,647  -  630,319  633,239  137,584  141,449  1,041,550  774,688 
                

ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 40,616  -  318,360  300,298  -  -  358,976  300,298 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน             (82,810)  (82,139) 
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย             92,960  41,838 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (16,721)  (4,394) 
ก ำไรส ำหรับปี             352,405  255,603 

                
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 273,647  -  -  -  -  -  273,647  - 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  630,319  633,239  30,583  29,841  660,902  663,080 
รวม 273,647  -  630,319  633,239  30,583  29,841  934,549  663,080 
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รายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ าแนกตามส่วนท่ีรายงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
   
 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  
ธุรกิจให้บริกำร
สำธำรณูปโภค  อ่ืนๆ  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยส่์วนงาน  841,411  1,056,511  56,986  54,414  3,394,438  3,201,573  4,292,835  4,312,498 

หน้ีสินส่วนงาน  21,544  45,841  45,059  39,147  1,071,755  1,155,756  1,138,358  1,240,744 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 
บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเงินประมาณ 220 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 
จากรายไดข้องบริษทั 
 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวดันครราชสีมา) การผลิตน ้ าเพื่อใช้ในเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (จังหวดัปทุมธานี) และกิจการบริการบ าบดัน ้าเสีย (จังหวดัปทุมธานี) จึงได้รับสิทธิ
ประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลาเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงนิท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธส่ีวนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

 

กิจการท่ี 
ไดรั้บ 

การส่งเสริม  

กิจการท่ี 
ไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริม  รวม  

กิจการท่ี 
ไดรั้บ 

การส่งเสริม  

กิจการท่ี 
ไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย
อสังหาริมทรัพย ์ 220,384  53,263  273,647  - - -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ 361,874  268,445  630,319  366,885  266,354  633,239 
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18 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  107,696  100,386 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 14 5,540  11,388 
โครงการเงินสมทบท่ีก าหนดไว ้  4,689  4,871 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  -  1,036 
อ่ืนๆ  5,871  8,019 

รวม  123,796  125,700 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 15 และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 6 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม
ขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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19 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
  งบกำรเงิน       
  ที่แสดง       
  เงินลงทุนตำม       
  วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์  233,030  -  233,030  - 
ค่าเส่ือมราคา  155,137  172,028  155,137  172,028 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 18 123,796  125,700  123,796  125,700 
ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค  54,218  55,062  54,218  55,062 
ค่าไฟฟ้า  46,126   47,993  46,126  47,993 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  32,692  49,585  32,692  49,585 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั  28,604  26,229  28,604  26,229 
ค่าท่ีปรึกษา  25,856  24,480  25,856  24,480 
ค่าใชจ่้ายในการขายอสังหาริมทรัพย์

พฒันาเพื่อขาย 
  

14,933 
 

361 
  

14,933 
 

361 
อ่ืนๆ  49,207  52,862  49,207  52,923 
รวมต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 

ต้นทุนกำรให้บริกำร ต้นทุน 
ในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำร 

  
 
 

763,599 

  
 
 

554,300 

  
 
 

763,599 

  
 
 

554,361 
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20 ภำษีเงินได้ 
  
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน    
ส าหรับงวดปัจจุบนั  21,681  11,523 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป (1,172)  (1,006) 
 20,509  10,517 

    
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (3,788)  (6,123) 
 (3,788)  (6,123) 

รวมภำษีเงินได้ 16,721  4,394 

 
   ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

2563  2562 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายได ้

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทนุจากการประมาณตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 
- 

 
- 

 
3,174 

 
(635) 

 
2,539 

รวม -  -  -  3,174  (635)  2,539 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   369,126    259,996 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  73,825  20  51,999 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (58,505)    (52,569) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,573    5,961 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    9 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (1,172)    (1,006) 
รวม 5  16,721  2  4,394 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   276,166    338,073 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  55,233  20  67,615 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (39,913)    (68,176) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,573    5,961 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (1,172)    (1,006) 
รวม 6  16,721  1  4,394 
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  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,188  21,400   -  - 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วันที่ 1   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที่ 31  
 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวำคม 
 (พันบาท) 
2563  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        
ของลูกหน้ีการคา้ (2562: ค่าเผ่ือ        
หนีส้งสัยจะสูญ) 1,086  (384)  -  702 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 349  -  -  349 
รายไดร้อตดับญัชี 13,043  5,212  -  18,255 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ        
   ผลประโยชน์พนกังาน 6,922  (1,040)  -  5,882 
รวม 21,400  3,788  -  25,188 
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 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่ 1   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วันที่ 31  
 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวำคม 
 (พันบาท) 
2562        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,103  (17)  -  1,086 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 349  -  -  349 
รายไดร้อตดับญัชี 8,213  4,830  -  13,043 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ        
   ผลประโยชน์พนกังาน 4,977  1,310  635  6,922 
รวม 14,642  6,123  635  21,400 

 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
- ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 172,394  172,394 
- ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 166,505  166,505 
- ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 149,552  149,552 
รวม 488,451  488,451 

  
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินสุดอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้
รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะใช้
ประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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21 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
    งบกำรเงิน       
 ที่แสดง       
 เงินลงทุนตำม       
 วิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ 
     ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 352,405  255,603  259,445  333,680 

        

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,048,255  2,048,255  2,048,255  2,048,255 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (68,234)  (5,292)  (68,234)  (5,292) 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
 (ขั้นพื้นฐำน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,980,021  2,042,963  1,980,021  2,042,963 

        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.18  0.13  0.13  0.16 

 
22 เงินปันผล 

 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

  

   ก าหนดจ่าย  อตัราเงินปันผล   
 วนัท่ีอนุมติั  เงินปันผล  ต่อหุน้  จ านวนเงิน 
     (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563        
  เงินปันผลประจ าปี 2562   16 เมษายน 2563  พฤษภาคม 2563  0.08  158.20 

        
ปี 2562        

  เงินปันผลประจ าปี 2561    23 เมษายน 2562  พฤษภาคม 2562  0.09  184.34 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 91 

23 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
    เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
ราคาทุนตดั 

จ าหน่าย - สุทธิ 

  
 
 

รวม 

  
 
 

ระดบั 1 

  
 
 

ระดบั 2 

  
 
 

ระดบั 3 

  
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน              
ตราสารหน้ี 136,858  -  136,858  -  136,858  -  136,858 

              
หนี้สินทางการเงิน              
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  272,023  272,023  -  -  226,131  226,131 
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 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรม 

         

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 136,102  -  136,102  -  136,102 
          
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า 
   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 307,964  -  -  241,674  241,674 

 
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 
ในความตอ้งการของตลาด 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 
ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

  หน้ีสินทางการเงินอ่ืน* วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
 

* หนีสิ้นทางการเงินอ่ืนรวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร  
ความเส่ียงของบริษทั คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา 
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัจดัท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีบริษทัเผชิญเพื่อก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ นโยบายและระบบ  
การบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาด  
และการด าเนินงานของบริษัท   บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและ  
มีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้ งหมด
เขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก ากับดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบาย  
การบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีบริษทั
เผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัก ากบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ี
ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและ  
จะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือทางการเงิน
ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 
 

(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย  
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงด้านเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง 
ความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่  
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บริษทัก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ีบริษทัจะ
เสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงิน บริษทัจะทบทวนวงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับ
ลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนอย่างสม ่าเสมอ ยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และรองกรรมการผูจ้ดัการ  

 

บริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 
30 วนั 

 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

 

 
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการอ่ืน  

ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 
   (หมายเหตุ 5)     
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 48,849  4,881  53,730  - 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,553  -  3,553  355 
   3 - 6 เดือน 87  -  87  44 
   6 - 12 เดือน 59  -  59  44 
  มากกวา่ 12 เดือน 3,069  -  3,069  3,069 
รวม 55,617  4,881  60,498  3,512 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน        
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
จะเกิดขึ้น (3,512)  -  (3,512)   

สุทธิ 52,105  4,881  56,986   
 

อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ี
คูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
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    งบกำรเงินรวม/ 
ลูกหนีก้ำรค้ำ  หมายเหตุ  งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 
    (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ    4,272 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
   3 - 6 เดือน    1 
   6 - 12 เดือน    4 
รวม  5  4,277 
     
กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ    48,222 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน    2,100 
   3 - 6 เดือน    40 
   6 - 12 เดือน    34 
   มากกวา่ 12 เดือน    5,172 
รวม    55,568 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (5,431) 
    50,137 
สุทธิ    54,414 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 
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   งบกำรเงินที่แสดง 

   เงินลงทุน 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต    ตำมวิธีส่วนได้เสีย/ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   5,431 
เพิ่มขึ้น   17 
ตดับญัชี   (1,936) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   3,512 

 
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ถูกจ ากัด
เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือท่ีระดับ  A- เป็นอย่างน้อย 
ซ่ึงประเมินโดย บริษทั ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่ามี
ความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
บริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัท และลดผลกระทบจากความผนัผวน  
ในกระแสเงินสด
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ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจ านวนเงิน
เป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 
  

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน  
1 ปีหรือ
นอ้ยกว่า 

 มากกว่า   
1 ปี แต ่

ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า   
2 ปี แต ่

ไม่เกิน 5 ปี  
มากกว่า  

5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์            
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   84  84  -  -  -  84 
เจา้หน้ีการคา้  15,796  15,796  -  -  -  15,796 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 73,087  73,087  -  -  -  73,087 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 2,213  2,213  -  -  -  2,213 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 272,023  36,000  36,000  108,000  92,127  272,127 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,317  5,959  3,712  32  -  9,703 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6,102  -  6,102  -  -  6,102 
 378,622  133,139  45,814  108,032  92,127  379,112 
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อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และระยะเวลาท่ีครบ
ก าหนดช าระมีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.38 - 2.00  343,400  -  -  343,400 
เงินลงทุนชัว่คราวใน          
   เงินฝากประจ า 1.50 - 1.73  320,000  -  -  320,000 
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 2.00  -  60,000  -  60,000 
เงินฝากสถาบนัการเงิน          
   ท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ 1.00  28,007  -  -  28,007 
รวม   691,407  60,000  -  751,407 
          

หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชี 5.50 - 5.87  37  -  -  37 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก          
   สถาบนัการเงิน 0.01  36,000  144,000  127,994  307,994 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.30 - 7.47  5,871  9,317  -  15,188 
รวม   41,908  153,317  127,994  323,219 

 

(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตรา
แลกเปล่ียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา บริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพื่อ
การเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

 

(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

บริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
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(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึง 
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี บริษัทมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียโดยหลักมาจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 13) บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการท าให้มัน่ใจวา่เงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
เพื่อจดัการฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มื 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 

 
บริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน และบริษัทไม่มีการก าหนดอนุพันธ์ (สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การป้องกันความเส่ียงตามการบัญชีการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นการเปล่ียนแปลงในอัตรา
ดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีรายงานไม่ส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุน 

 
24 กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทัคือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต/คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจาก
การลงทุน/ซ่ึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงั
ก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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25 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
   

 (ก)   ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

    งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

 ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโครงการ    

อสังหาริมทรัพย ์สัญญาค่าก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย    
และระบบผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม) 332,765  322,835 

รวม 332,765  322,835 

   
 (ข)  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า 
 

    งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

 ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินรวม/ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 681  1,188 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 1,990  2,095 
ภายหลงัจากหา้ปี 3,037  3,342 
รวม 5,708  6,625 

 
บริษัทได้ท าสัญญาเช่าอุปกรณ์ส านักงานโดยมีระยะเวลา 2 ถึง 5 ปี และสัญญาเช่าท่ีดินแปลงหน่ึง โดยมี
ระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2565 ถึงปี 2567 และ 2579 ตามล าดบั 
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(ค)   ภาระผูกพนัอื่น 
 

 ณ วนัท่ี/31/ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาบริการหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่งเป็น
จ านวนเงินรวม 65.4 ลา้นบาท (2562: 47.8 ล้านบาท) 

  
(ง)   หนังสือค ้าประกัน 
 
 ณ วนัท่ี/31/ธันวาคม 2563 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่งออกเพื่อค ้าประกนั

บริษทัต่อหน่วยงานราชการส าหรับการจดัสรรท่ีดินเพื่อสาธารณูปโภค การผลิตน ้ าประปา และท าสัญญาเช่า
ท่ีดินเป็นจ านวนเงินรวม 88.6 ลา้นบาท (2562: 90.6 ล้านบาท) 

 
26 สัญญำที่ส ำคัญกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาการให้ใชพ้ื้นท่ีติดตั้งโครงข่ายเคเบ้ิลใยแกว้น าแสงกบับริษทัแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัให้บริษทัดงักล่าวใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนล่วงหน้าจ านวน 15 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชี
ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา  16 ปีตามอายุสัญญา บริษัทมี               
รายไดร้อตดับญัชีจากสัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31/ธนัวาคม 2563 จ านวน 11.8 ลา้นบาท (2562: 12.8 ล้านบาท) 

 
เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐาน และสัญญาการใชพ้ื้นท่ีส าหรับระบบสายส่ง 
ระบบท่อ และโครงสร้างพื้นฐานกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัให้บริษทัดงักล่าวใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนล่วงหน้า
จ านวน 50 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลา 19 ปี ตามอายุสัญญา บริษทัมีรายได้รอตดับญัชีจากสัญญาดังกล่าว ณ วนัท่ี 31/ธันวาคม 2563 
จ านวน 46.9 ลา้นบาท (2562:49.5 ล้านบาท) 
 

27 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
 บริษทัเป็นจ าเลยจากการถูกฟ้องเก่ียวกบัการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมกบัอดีตพนักงานรายหน่ึงโดยพนักงานดังกล่าว
เรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 10.8 ล้านบาท ณ วนัที่ในรายงานน้ีคดีความดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลแรงงานกลาง  
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