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สารจากประธานกรรมการ 

 

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจทีต่อเนืองจากอดีตและพัฒนาขยายขอบเขต

ธุรกิจมาถึงปัจจุบัน ไดแ้ก่ การจาํหน่ายและใหเ้ช่าเครืองจกัรกลหนักสาํหรบัอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง รถยกและยานยนต์

อตุสาหกรรมเพอืการจดัการคลงัสินคา้  และเครนติดหลงัรถบรรทกุ  เป็นตน้ นอกจากนยีงัประกอบอตุสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก

ไรส้นิมทีใชส้าํหรบัการผลิตอาหาร เครืองดืม ครุภณัฑ ์งานตกแต่งภายในหรือภายนอกอาคาร และธุรกิจการตกแต่งสถานี

รถไฟฟา้ จนไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ ทงันีเป็นพนืฐานทีดีในการเสรมิสรา้งธุรกิจของบรษิัทใหเ้ขม้แข็งต่อไป บรษิัทไดทุ้่มเท

กาํลังเสริมสรา้งประสิทธิภาพการทาํงานเพือรองรับตลาดทีมีการขยายตัวในอนาคต พรอ้มทังมุ่งมันในการพัฒนาเพิม

ศกัยภาพขององคก์รทงัในแง่มาตรฐานกระบวนการผลิต มาตรฐานสินคา้ และพฒันาคุณภาพของทรพัยากรบุคคล เพือให้

สามารถต่อสูแ้ข่งขันไดท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ นอกจากนีบริษัทยังกาํชับใหพ้นักงานทุกระดับปฏิบัติ

หนา้ทีภายใตข้อ้ปฏิบตัิหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีอย่างเขม้งวด ใหด้าํเนินงานอย่างมีจริยธรรม สรา้งเสริมบริษัทใหเ้ป็น

องคก์รโปรง่ใส มีการควบคมุภายในทรีดักมุ มุ่งมนัในการรว่มกนัรกัษาสิงแวดลอ้ม และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทีมีความยากลาํบากในการ

ประกอบการ รวมทงัการลงทุนใหม่ในประเทศเกิดขนึนอ้ย แต่บรษิัทยงัตงัใจดาํเนินกิจการดว้ยความมุ่งมนัใหส้ามารถทรงตวั

อยู่ได ้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุน้ ลูกคา้ สถาบันการเงิน พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนสนับสนุน

บริษัททุกท่านทีมีส่วนร่วมทาํใหบ้ริษัทดาํเนินธุรกิจอย่างมนัคง เขม้แข็ง รวมทงัใหค้วามไวว้างใจ และเชือมนัในบริษัทเสมอ

มา คณะกรรมการบรษิัทขอใหค้าํมนัสญัญาว่าจะกาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการของบรษิัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกัด (มหาชน) เพือ

ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเต็มกาํลังความสามารถ ดว้ยความโปร่งใส ซือสัตย ์เพือสรา้งความมันคงให้แก่บริษัทอย่าง

แข็งแกรง่ต่อไป 

 

 

 

( นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์) 

ประธานกรรมการ 

8 มีนาคม 2564 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ ด้วย             

นายพงษ์ศกัดิ องัสพุนัธุ ์  นายธาดา พฤฒิธาดา  และนายสรุชยั ชมภไูพสร กาํหนดหนา้ทคีวามรบัผิดชอบ ดงันี 

- สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ   

- สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบการพิจารณาแต่งตงั

โยกยา้ย เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทเีกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

- พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับคุคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทาํหนา้ทเีป็นผูส้อบบญัชีและเสนอค่าตอบแทน 

รวมทงัเขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ  ครงั 

- พิจารณารายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัย ์ทังนีเพือให้มนัใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ  

ต่อบรษิัท 

- จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัท 

- ปฏิบัติการอืนใดตามทีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2563 ระหว่าง วันที 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูติ้ดตาม

และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินของผู ้ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชี           

รบัอนุญาตของบริษัท ปรากฏว่า ไม่พบขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในทีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั มีการ

สอบทานรายงานทางการเงินใหมี้ความถูกตอ้งเชือถือได ้ ซึงเป็นรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงือนไข แสดงใหเ้ห็นว่า

รายงานดงักล่าวเป็นไปโดยถกูตอ้ง ตามทีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทรีบัรองทวัไป และในส่วนของขอ้มลูเกียวกบั

ลกูคา้รายใหญ่ ซงึไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีนนั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 สําหรับปี พ.ศ. 2564  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง           

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จํากัด ได้แก่   นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที   หรือ                  

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร  ทะ เบียนเลขที   ห รือนางสาววันนิสา  งามบัวทอง ทะเบียนเลขที   ห รือ                                  

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ทะเบียนเลขที  หรือนายพจน ์อศัวสนัติชยั ทะเบียนเลขที เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

 

 

         

        (  นายพงษ์ศกัดิ  องัสพุนัธุ ์ ) 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  มีนาคม 2564 
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

 

ตลอดปี พ.ศ. 2563 ทัวโลกประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันมีเหตุมาจากผลกระทบจากหลายสาเหตุ เช่น กรณี

สงครามทางการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิากบัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน กรณีประเทศสหรฐัอเมริกาใชม้าตรการตงั

กาํแพงภาษีสินคา้ทีมาจากประเทศในแถบเอเซียรวมทงัประเทศไทยและตดัสิทธิจีเอสพทีีใหแ้ก่ประเทศไทย แต่สิงทีส่งผลกระทบ

รา้ยแรงทีสดุคือการแพร่ระบาดไปทวัโลกของเชือโควิด-19 ส่งผลลบกับเศรษฐกิจของทกุประเทศ กาํลงัซือจากต่างประเทศลดลง 

ส่งผลทาํใหต้ลาดส่งออกของบรษิัทลดลง ส่วนประเทศไทยนนัการแพร่ระบาดระลอกแรกส่งผลต่อการประกอบกิจการหารคา้การ

ลงทุนของภาคธุกิจอย่างรุนแรง ภาคอสังหาริมทรพัยไ์ดร้บัผลกระทบจากกาํลังซือทีลดลง ส่วนการคา้ทีเกียวกับอุตสาหกรรม

อาหารไดร้บัผลกระทบบา้งแต่ไม่รุนแรงนกั จึงเป็นเหตุทเีป็นอปุสรรคภายนอกส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษิัทยากลาํบากมาก

ขึน เป็นเหตุให้ในปี 2563 บริษัทขาดทุนทังสิน 7.43 ล้านบาทแต่สําหรับงบการเงินรวมยังคงสามารถทํากําไรรวมได้                

26.99 ลา้นบาท    

ในนามของพนักงานและผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ผมขอขอบพระคุณต่อผูถื้อหุน้และสถาบันการเงินทีให้

ความเชือมนัและสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยดว้ยดีเสมอมา นอกจากนีผมขอขอบพระคุณลกูคา้และคู่คา้

ทังในและต่างประเทศทีไว้ใจเลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบทีกํากับดูแลบริษัทอย่างเข้มงวดและให้คาํแนะนําการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ทีรองรับกับการ

เปลียนแปลงต่างๆทีมีผลกระทบกับบริษัท นับเป็นส่วนสาํคญัทีทาํใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินงานภายใตห้ลักกาํกับกิจการทีดีได้

อย่างเต็มกาํลงั และการดาํเนินกิจการอย่างมีจรยิธรรม คาํนึงถึงสิงแวดลอ้มและรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ยดี 

  พนกังานและผูบ้รหิารจะมุ่งมนัใชค้วามพยายามนาํโอกาสทางธุรกิจและจดุแข็งของบรษิัทมาดาํเนินกิจการดว้ยความ

ตงัใจและรอบคอบ ทุ่มเทกาํลงัเพอืต่อสูแ้ข่งขนัต่อไปดว้ยความมนัใจท่ามกลางสถานการณเ์ศรษฐกิจทีเผชิญกับการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจโลก การระบาดของการติดเชือไวรสัโควิด-19 ทงันี เพอืสรา้งรายไดใ้หม้ากขึนทแีละก่อประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ

ผูมี้ส่วนรว่มทางกลยทุธท์งัปวง ดแูลพนกังานทีเป็นกาํลงัสาํคญัของบรษิัทใหป้ลอดภยัจากโรคทีแพรร่ะบาดนีใหด้ีมสีดุ 

 

 

 

 

(ดร.ทรงวฒุ ิไกรภสัสรพ์งษ์) 

  ประธานกรรมการบรหิาร 

              8 มีนาคม 2564
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จาํกัด (มหาชน) จดัตงัขึนเมือวนัที 21 มกราคม 2523 ไดเ้ขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมือปี 2538 มีสาํนักงานใหญ่ตงัอยู่เลขที 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตาํบลบาง โฉลง อาํเภอ

บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  ดาํเนินธุรกิจเกียวกบั   

1.  นาํเขา้ ส่งออก จาํหน่าย เครืองจกัรกลทีใชใ้นงานก่อสรา้ง  รถยกหรือยานยนตอ์ุตสาหกรรมเพือการจดัการ 

คลงัสินคา้  เครนติดหลงัรถบรรทกุ    

2. นาํเข้า ส่งออก แปรรูป จาํหน่ายและติดตัง สินคา้ประเภทเหล็กกลา้ไรส้นิม ประเภท ท่อแบน แผ่น เพลา 

อปุกรณแ์ละเหล็กรูปพรรณ เป็นตน้   

 บรษิัทมีบรษิัทย่อย 2  บรษิัท คือ 

 1.   บริษัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเม้นต ์เรน้ทัลส ์จาํกัด จัดตังขึนเมือวันที 31 พฤษภาคม 2534 ทะเบียนเลขที 

0105534050216 ประกอบธุรกิจ ใหเ้ช่า รถเครน รถขุด รถบรรทุกติดเครน รถยก และเครืองจกัรหนกัเพือใชใ้นอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งและขนส่ง สาํนักงานใหญ่ตังอยู่เลขที 3 /4-5 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตาํบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ  

 ในปี พ.ศ.2558 ไดเ้พมิทนุจดทะเบียนจาํนวน 226,500,000 บาท ทาํใหม้ีทุนจดทะเบียนจาํนวน 466,500,000 บาท  

ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 46,650,000 หุน้ โดยมีมูลค่าตราไว้หุน้ละ 10 บาท  ภายหลังจากการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ    

ถือหุน้เป็นจาํนวน  46,649,994 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 

 ในปี พ.ศ.2559   ไดเ้พิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 183,500,000 บาท ทาํใหม้ีทุนจดทะเบียนจาํนวน 650,000,000 

บาท  ประกอบดว้ยหุ้นสามัญ 65,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ภายหลังจากการเพิมทุนจดทะเบียน  

บรษิัทฯ ถือหุน้เป็นจาํนวน  64,999,994 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 

 ในปี พ.ศ.2563   ไดเ้พิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000 บาท ทาํใหม้ีทุนจดทะเบียนจาํนวน 850,000,000 

บาท  ประกอบดว้ยหุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท  ภายหลังจากการเพิมทุนจดทะเบียน  

บรษิัทฯ ถือหุน้เป็นจาํนวน  84,999,994 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 850,000,  บาท  ประกอบดว้ยหุน้สามญั 85,000,  หุน้ 

โดยมีมลูค่าตราไวหุ้น้ละ  บาท  จาํนวนหุน้ทบีรษิัทฯ ถือ  84,999,994 

 2.   บรษิัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั(“โตโย”) ทะเบียนเลขที 0105542099504 จดัตงัขึนเมอืวนัที 30 ธันวาคม 2542 

สาํนกังานใหญ่ตงัอยู่เลขที 89 หมู่ที 9 ถนนมิตรภาพ ตาํบลกลางดง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา เป็นบรษิัททดีาํเนิน

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายท่อเหล็กไรส้นิม ทีใชใ้นวงการก่อสรา้ง ตกแต่งบา้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรม

อาหาร อตุสาหกรรมยาและเวชภณัฑ ์ 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชาํระแลว้ 400,000,000 บาทประกอบดว้ย  

หุน้สามญั 4,000,000 หุน้ โดยมีมลูค่าตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  จาํนวนหุน้ทบีรษิัทฯ ถือ 2,040,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51  
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1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน ์ปรัชญา ของบริษัท และบริษัทย่อย 

1.1.1 บรษิัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน)  

                        วิสัยทัศน ์ (Corporate Vision) 

“เป็นผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้ประเภทเครืองจกัรก่อสรา้ง ยานยนตอ์ุตสาหกรรม นอกจากนีเป็นผูผ้ลิต 

จัดจาํหน่าย และใหบ้ริการติดตงัครบวงจรในดา้นสินคา้ประเภทโลหะภัณฑ ์ทีไดร้บัความเชือมนั

จากลกูคา้สงูสดุ” 

พันธกิจ (Corporate Mission)  

“เรามุ่งมนัทจีะมอบการบรหิารงานโครงการระดบัแนวหนา้และหานวตักรรมใหม่ ๆ เพือแกไ้ขปัญหา

ใหก้ับลกูคา้และเนน้เรืองความปลอดภยัในการทาํงาน เพือลกูคา้จะไดร้บังานทีมีคุณภาพ ตรงต่อ

เวลาและตามงบประมาณ” 

                 ค่านิยมหลัก (Core Value) 

1. มุ่งมนัในความเป็นเลิศ (Drive for Excellence) 

2. หวัใจในการบรกิาร (Service Mind) 

3. ตระหนกัเรอืงความปลอดภยั (Safety Awareness) 

4. รกัษาสญัญา (Commitment) 

5. กลา้เปลียนแปลง (Adaptability) 

6. ทาํงานเป็นทีม (Teamwork) 
 

1.1.2 บรษิัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเมน้ต ์เรน้ทลัส ์จาํกดั  

วิสัยทัศน ์ (Corporate Vision) 

“เป็นผูน้าํดา้นบริการครบวงจรเครืองจักรกลดา้นก่อสรา้งและโลจิสติคส ์ดว้ยความไวว้างใจและ

ความปลอดภยัสงูสดุ” 

“To Be Number 1 Integrated Service Provider in Construction and Logistic Equipment with 

utmost Trust and Safety” 

พันธกิจ (Corporate Mission) 

1. สรรหาคดัเลือกสินคา้ทีมีคุณภาพ  

2. นาํเสนอ Solution ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้  

3. มุ่งเนน้ใหบ้รกิารดว้ยบุคลากรทีมีความเป็นมืออาชีพ  

4. พฒันาการส่งมอบทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ  

5. มุ่งเนน้พฒันาระบบและสรา้งจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั  

6. มุ่งเนน้พฒันาระบบบรหิารจดัการแบบมีส่วนรว่ม  

                 ค่านิยมหลัก (Core Value) 

1. มุ่งมนัในความเป็นเลิศ (Drive for Excellence) 

2. หวัใจในการบรกิาร (Service Mind) 

3. ตระหนกัเรอืงความปลอดภยั (Safety Awareness) 

4. รกัษาสญัญา (Commitment) 

5. กลา้เปลียนแปลง (Adaptability) 
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6. ทาํงานเป็นทีม (Teamwork) 

 

1.1.3 บรษิัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั  

วิสัยทัศน ์ (Corporate Vision) 

 "มุ่งมนัพฒันา ท่อสแตนเลสคณุภาพมาตรฐาน เพอืตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้"  

1.2 การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญ  

- ปี 2544 บริษัทไดเ้ปลียนชือจากบริษัท ที.ซี.เจ. มอเตอร ์จาํกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกัด 

(มหาชน) เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทบีรษิัทจะขยายฐานลกูคา้ไปยงัประเทศในแถบเอเซีย 

- ปี 2546 บริษัทไดย้ืนคาํรอ้งขอฟืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง ซึงศาลมีคาํสงัใหค้วามเห็นชอบดว้ยแผน

เมอืวนัที 1 ธันวาคม 2546 

- ปี 2547 บริษัทไดเ้พิมทุนจาํนวน 334,500,000 บาท โดยเสนอขายแก่ผูถ้ือหุน้เดิมและไดน้าํเงินเพิมทนุนีไปซอื

หุน้สามญัจาํนวน 1,632,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ในบริษัท โตโย  มิลเลนเนียม จาํกัด ซึงดาํเนิน

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายท่อเหล็กกลา้ไรส้นิม 

- ปี 2548 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีคาํสงัยกเลิกการฟืนฟูกิจการของบริษัท เนืองจากผูบ้ริหารแผนไดด้าํเนินการ

ตามแผนฟืนฟคูรบถว้นแลว้ 

- วนัท ี15 กันยายน 2549  บริษัทเขา้ร่วมลงทุนกับบริษัท ฟูรูกาวา คอรเ์ปอเรชนั จาํกัด จากประเทศญีปุ่ น เพือ

ก่อตัง บริษัท ยูนิค เซลส ์(ประเทศไทย) จาํกัด ขึนดว้ยทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท  และเมือวันที 31 

กรกฎาคม 2552 ไดม้ีการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย ์ดว้ยเหตุทีทีประชมุผูถ้ือหุน้มีมติพิเศษให้

เลิกบริษัท และไดช้าํระบญัชีเสร็จสินในเดือนพฤษภาคม 2553 แต่ยังคงแต่งตงัใหบ้ริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จาํกดั 

(มหาชน) เป็นตวัแทนจาํหน่ายต่อไป 

- ปี 2554 บรษิัทไดเ้พมิทนุจดทะเบียนอีกจาํนวน 167,250,000 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 16,725,000 

หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท แบ่งเป็น การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 5,575,000 หุน้ เพือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 11,150,000 หุน้ เพือ

รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัทซึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที

ไดจ้องซอืและไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุ    

การเพิมทนุดงักล่าวทาํใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 557,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จาํนวน 724,750,000 บาท  ณ.วนัที 31 ธันวาคม 2554 บรษิัทมีทุนชาํระแลว้เป็นเงิน 633,248,800 บาท 

- ปี 2554 บริษัท ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจรบัเหมาตกแต่ง โดยเขา้ทาํสัญญากับ บริษัท ซิโนไทย เอ็นจิเนียริง 

แอนด ์คอนสตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) และกิจการรว่มคา้ ซีเคทีซี  เพอืรบัเหมางานจดัหาวสัดุ และติดตงัราวกัน

ตกสแตนเลส และกระจก ในโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซือ สัญญา 2 โครงการ

ยกระดบั ดา้นตะวันตก  จาํนวน 8 สถานี (จากทงัหมด 16 สถานี) ทงันี เรมิดาํเนินการในปี 2556 และส่งมอบ

งานเสรจ็สินในปี 2557 

- ปี 2556 ไดเ้พิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 224,494,930 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 22,449,493 หุน้ 

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพือรองรบัหุน้ปันผล (ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 0.05 บาท 

และหุ้นปันผล 0.20 บาท) , การปรับอัตราการใชสิ้ทธิซือหุน้สามัญของผู ้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1)   
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เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น และเพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด(Private Placement) เป็น

จาํนวนไม่เกิน 21,000,000 หุน้    

การเพมิทนุดงักล่าวทาํใหบ้รษิัทมีทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 949,241,330 บาท  ณ.วนัที 31 ธันวาคม 2556    

บรษิัทมีทนุชาํระแลว้เป็นเงิน 855,913,100 บาท 

- ปี 2558 ไดเ้พิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 23,731,020 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 2,373,102 หุน้ มลู

ค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทาํใหม้ีทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 972,971,670 บาท เพือรองรบัหุน้ปันผล (ในอตัรา

หุน้ละ 0.30 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 0.05 บาท และหุน้ปันผล 0.25 บาท) , การปรบัอัตราการใชสิ้ทธิซือหุน้

สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TCJ-W1)    

   การเพิมทุนดังกล่าวทาํใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 972,971,670 บาท บริษัทมีทุนชาํระแลว้เป็น

 เงิน 877,308,610 บาท 

-   ปี 2559 ไดล้ดทุนจดทะเบียนตามมติทีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครงัที 19 โดยลดทนุจดทะเบียนในส่วนของ 

หุน้ทีเหลือจากการปันผลตามมตทิปีระชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครงัที 18 จาํนวน 232 หุน้ และหุน้ทเีหลือจาก  

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะซอืหุน้สามญัของบรษิัทฯ ครงัที 1 (TCJ-W ) จาํนวน 9,536,510 หุน้ รวม  

9,536,742 หุน้  

  การลดทนุดงักล่าวทาํใหบ้รษิทัมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 877,604,250 บาท และมีทนุชาํระแลว้ เป็นเงินจาํนวน 

877,604,250 บาท 

- ปี 2560 ทีประชุมสามัญประจาํปีผู ้ถือหุ้นครงัที 20 เมือวันที 26 เมษายน 2560 ไดม้ีมติอนุมัติให้บริษัทได้

 เพิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 658,203,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทังสิน 1,535,807,430 บาท โดยการ

 ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 65,820,318 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยจดัสรรหุน้ดงันี 

  1.หุน้สามัญเพิมทุนจาํนวน 21,940,106 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 

 10 บาทให้แก่ผู้ ถื อหุ้นสามัญเ ดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) ใน

 อตัราส่วน 4 :1 (4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่)  

 2.หุน้สามัญเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 43,880,212 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาทเพือรองรบัการออกและ

เสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จาํกัด (มหาชน) ครงัที 2 (TCJ-W2) 

จาํนวน 43,880,212 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมทจีองซือหุน้สามญัของบริษัท ในอตัราส่วนหุน้เพมิทุน 1 หุน้ต่อ 2 

หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

    ซึงในวนัจองซือหุน้สามญัเพิมทุน ระหว่างวนัที 22-26 พฤษภาคม 2560 มีผูไ้ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม

ทุน จาํนวน  219 ราย รวม 15,765,292  หุน้  เป็นเงินทีบริษัทไดร้บัจากการเพิมทนุจาํนวน 157,652,920 บาท 

ทาํใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 31,530,584 หุน้ เพือรองรบัการออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิทจีะซอืหุน้สามญัของบรษิัท ที.ซี.เจ เอเซีย จาํกดั (มหาชน) ครงัที 2 (TCJ-W2 ) จาํนวน 31,530,584 

หน่วย การเพิมทุนดังกล่าวทาํให้บริษัทมีทุนชําระแล้ว 1,035,257,170  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

103,525,717 หุน้          

 และในการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท (TCJ-W ) ครังที 3 เมือวันที          

29 ธันวาคม 2560  มีผู ้ใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (TCJ-W ) จํานวน  94 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท     

ทาํใหทุ้นชาํระแลว้เพมิขึนเป็น 1,035,258,110  บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 103,525,811 หุน้  
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-     ปี 2561 ทีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครงัที 21 เมอืวนัที 26 เมษายน 2561 อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ ลดทนุโดยตดั

หุน้จดทะเบียนส่วนทีไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายพรอ้มกบัแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิจาํนวน 18,524,442 หุน้ และอนุมตัิ

ใหบ้รษิัทฯ เพมิทนุจดทะเบียนจาํนวน 33,317,370 บาท แบ่งออกเป็น 3,331,737 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลจาํนวนไม่เกิน 2,701,127 หุน้  และเพือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

TCJ-W2 จาํนวนไม่เกิน 630,610 หุน้ ทาํใหบ้รษิัทมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,383,880,380 บาท 

  ซงึบรษิัทไดจ้ดัสรรหุน้ปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมจาํนวน 1,564 ราย รวมทงัสิน  2,070,262 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 

10 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 20,702,620 บาท จึงไดย้นืจดทะเบียนเพมิทนุชาํระแลว้จากเดมิจาํนวน  1,035,258,110 

บาท เป็นทนุชาํระแลว้เป็นเงินทงัสิน  1,055,960,730 บาท   

  ทงันีบรษิัทฯ มีหุน้เหลือจากการจา่ยหุน้ปันผลแลว้จาํนวน  630,865  หุน้ และมีหุน้สามญัเพอืใชร้องรบั

การปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TCJ-W2 อีกจาํนวน 630,610 หุน้   

- ปี 2563 ณ.วนัท ี5 มิถนุายน 2563 เป็นวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ(TCJ-W2) 

 ครังสุดท้าย (เนืองจากวันที 6 มิถุนายน 2563  ซึงเป็นวันครบอายุ 3 ปี ตรงกับวันหยุดทําการของตลาด

 หลกัทรพัยฯ์ ดงันนัการใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ยจึงเลือนเป็นวนัทาํการกอ่นหนา้) ตามมติทีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้

ครงัที 20 เมือวันที 26 เมษายน 2560  มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (TCJ-W2) จาํนวน 1 ราย เป็นบุคคล

ธรรมดา สญัชาติไทย รวม   263 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 2,630 บาท บริษัทจึงขอจดทะเบียน

เปลียนแปลงทุนชาํระแลว้จากเดิมจาํนวน  1,055,960,730 บาท เป็นทุนชาํระแลว้เป็นเงินทงัสิน  1,055,963,360 

บาท มีจาํนวนหุน้สามญัทีจาํหน่ายไดท้งัหมด 105,596,336 หุน้   

 ภายหลงัจากจดเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ขา้งตน้ บรษิัทจะมีหุน้คงเหลือทงัสินจาํนวน  32,791,702  หุน้    

 แบ่งออกเป็น หุน้ทีรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TCJ-W2) คงเหลือจาํนวน  32,160,837  หุน้  และ

 หุน้คงเหลือจากการจ่ายหุน้ปันผลตามมติทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครงัที 21 เมือวันที 26 เมษายน 2561  

 อีกจาํนวน 630,865  หุน้ 

 

1.3  โครงสร้างของบริษทั ท.ีซ.ีเจ. เอเซีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมดีังน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99.99% 51.00%

  ผูถื้อหุน้ 

    บริษทั ท.ีซี.เจ เอเซีย จาํกัด (มหาชน)  . 
       (ทนุจดทะเบียน 1,383,880,380 บาท)   

 

บริษทั บิกเครน แอนด ์อคิวิปเม้นต ์เร้นทัลส ์จาํกัด 

            (ทนุจดทะเบียน 850 ลา้นบาท)  

)  

   
    บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกัด

                  (ทนุจดทะเบียน 400 ลา้นบาท)  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยรวมทังหมด 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเม้นต ์

เรน้ทลัส ์จาํกดั และบรษิัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั โดยในปัจจุบนั บรษิัทถือหุน้อยู่ในบรษิัทย่อยดงักล่าว ในสดัส่วนรอ้ยละ 

99.99 และรอ้ยละ 51 ตามลาํดบั สาํหรบัประเภทของธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อยนนั สามารถสรุปไดด้งัน ี

 

ชือบรษิัท ประเภทของธุรกิจหลกั 

บรษิัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจเครอืงจกัรกลก่อสรา้ง   

 (Construction Equipment Trading) 

 ธุรกิจรถยกหรือยานยนตอ์ตุสาหกรรมเพอืการจดัการ

คลงัสินคา้ (Industrial Equipment Trading and Rental) 

 ธุรกิจเครนติดหลงัรถบรรทุก (Truck Related Product Trading) 

 ธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก แปรรูป จาํหน่ายและติดตงัสินคา้

ประเภทโลหะ (Metal Trading) 

 ธุรกิจรบัเหมาตดิตงั และตกแต่งงานโครงการต่างๆ 

บรษิัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเมน้ต ์เรน้ทลัส ์จาํกดั  ธุรกิจใหเ้ชา่เครอืงจกัรกลหนกั (Construction Equipment 

Rental) และรถยกเพอืการจดัการคลงัสินคา้ (Industrial 

Equipment) 

บรษิัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั   ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายท่อเหล็กกลา้ไรส้นิมประเภทต่างๆ 

(Stainless Steel Tube Manufacturer) 

  

โครงสร้างรายได้                                                                                                                 

ผลิตภัณฑบ์รกิาร 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ผลิตภณัฑป์ระเภทโลหะ             

   การขายแผ่นเหล็ก/สแตนเลส 307.31 25.77% 207.97 18.97% 201.07 17.00% 

   ผลิตและจาํหน่ายท่อสแตนเลส 419.48 35.17% 367.64 33.54% 474.69 40.13% 

   การรบัเหมาโครงการ 26.41 2.21% 15.08 1.37% 30.62 2.59% 

เครืองจกัร             

   การขายเครืองจกัร 30.04 2.52% 86.16 7.86% 108.51 9.17% 

   บรกิารใหเ้ชา่เครืองจกัร 407.71 34.19% 413.92 37.76% 435.09 36.79% 

รายไดอื้นๆ 18.66 1.56% 25.29 2.31% 13.88 1.17% 

รายการระหว่างกนั (17.02) (1.42%) (19.92) (1.81%) (81.08) (6.85%) 

รวม 1,192.59 100.00% 1,096.14 100.00% 1,182.78 100.00% 
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บริษัท ท.ีซี.เจ เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (“TCJ”)  

แบ่งการบรหิารจดัการตามประเภทของผลิตภณัฑเ์ป็น 3 หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ไดแ้ก่ 

หน่วยธุรกิจท ี1 เครอืงจักรกลก่อสร้าง และขนส่ง (Equipment business)  ประกอบไปดว้ย 3 ธุรกิจย่อยดงันี 

1)  ธุรกิจเครอืงจกัรกลก่อสรา้ง (Construction Equipment Trading) 

1.1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

TCJ เป็นผูจ้าํหน่ายเครอืงจกัรกลก่อสรา้งใชแ้ลว้เนน้ประเภทรถเครน โดยทาํการจดัซือเครืองจกัรกลก่อสรา้งจากแหล่ง

ภายในประเทศ หรือนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เพือนาํมาประกอบและปรบัปรุงสภาพใหม่ (Refurbishment) ใหมี้สมรรถนะ

การทาํงานสูงขึนให้ไดใ้กล้เคียงกับเครืองจักรใหม่ ทังนี เครืองจักรทีนาํเข้าทุกชนิดจะไดร้ับการตรวจสอบคุณภาพและ

คดัเลือกโดยผูแ้ทนของบริษัทซงึมีความเชียวชาญและมีประสบการณใ์นการตรวจสอบคุณภาพและคดัเลือกเครืองจักรกล

ก่อสรา้ง 

1.2) ภาวะการแข่งขนั 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเครืองจกัรกลหนกัทีใชใ้นการก่อสรา้งจัดอยู่ในระดบัสงูขึน  เนืองจากผูป้ระกอบการต่างชาติ  

ทเีป็นแหล่งจาํหน่ายเรมิเขา้ตงับรษิัท หรอืทาํตลาดตรงเอง  อย่างไรก็ตามเครอืงจกัรเป็นสินคา้ราคาสงู การแข่งขนัส่วนใหญ่จึง

มุ่งเนน้เรอืงคุณภาพสินคา้ คณุภาพช่าง คุณภาพบรกิารและคณุภาพบรกิารหลงัการขาย  

 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

 การจดัหาเครืองจกัรกลก่อสรา้งใชแ้ลว้ ประเภทรถเครน เป็นรถเครนทนีาํเขา้มาจากประเทศญีปุ่ น ซงึบรษิัทจะทาํการ

คดัเลือกเครืองจกัรกลทีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพ Supplier เพือใหไ้ดเ้ครืองจกัรกลทีมีประสิทธิภาพตามจาํนวน   

ทบีรษิัทตอ้งการ ตลอดจนมีเงอืนไขและราคาทเีหมาะสม 

 สาํหรบังานดา้นการประกอบและปรบัปรุงสภาพใหม่ (Refurbishment) นนั TCJ มีโรงงานประกอบและปรบัสภาพ 

ตงัอยู่ทีเลขที 3 / 4 หมู่ที 9 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ บนเนือท ี10 ไร ่มีพนืทใีช้

สอยรวม 16,000 ตารางเมตร  

 ทงันี การดาํเนินการในโรงงานดงักล่าว มีลกัษณะงานเป็นการซ่อม บาํรุงรกัษา และปรบัสภาพเครืองจกัรทวัไป จึงไม่

มีเหตุทีจะก่อใหเ้กิดมลภาวะใดๆ ต่อสิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม TCJ ยงัไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบของกรมโรงงาน กระทรวง

อตุสาหกรรมในเรอืงดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 

1.3) การตลาดและการจาํหน่าย 

 ลกูคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑเ์ครืองจกัรกลก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ลกูคา้ภาคเอกชน ซึงทาํธุรกิจประเภทรบัเหมาก่อสรา้ง

โครงการขนาดใหญ่และรบัเหมาก่อสรา้งทวัไป โรงงานเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ทวัไป 

 สาํหรบันโยบายดา้นการตลาดของผลิตภัณฑเ์ครืองจกัรกลก่อสรา้งนัน เนน้ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ทีเป็นรุ่น ขนาด 

และตราสินคา้ ทีอยู่ในความตอ้งการของตลาด โดยจะให้ความสาํคัญในดา้นคุณภาพของสินคา้ คุณภาพการปรบัสภาพ 

และการใหบ้รกิารหลงัการขาย โดยเฉพาะในเรอืงของการใหบ้รกิารหลงัการขายนนั TCJ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานบรกิารเคลือนที

ใหแ้ก่ลูกคา้นอกสถานที ตลอด 24 ชัวโมง ซึงผูใ้หบ้ริการนนัจะตอ้งมีทักษะการวิเคราะหปั์ญหาเครืองจักร และมีความรู ้ 

ความชาํนาญ และเขา้ใจเทคนิคการซ่อม เป็นอย่างด ี

 สาํหรบัในดา้นการจัดจาํหน่ายนัน บริษัททาํการจาํหน่ายสินคา้ใหลู้กคา้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ การขายตรง (Direct 

Sales) และขายผ่านการประมลู ใหก้ับลกูคา้ทงัภายในประเทศและนอกประเทศ     
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 ในดา้นการกาํหนดราคา บริษัทใชน้โยบายดา้นราคาแบบตน้ทนุบวกดว้ยกาํไร (Cost plus pricing) โดยพิจารณาถึง

ส่วนลดทีไดร้บัจากผูข้าย ร่วมกับการพิจารณาเปรียบเทียบราคาของบริษัทกับราคาตลาดในประเทศและราคาสินคา้ของ

คู่แข่ง 

 

2) ธุรกิจรถยกหรือยานยนตอ์ุตสาหกรรมเพอืการจดัการคลงัสินคา้ (Industrial Equipment Trading) 

2.1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

 ผลิตภณัฑห์ลกัของสินคา้รถยก (Fork Lift) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่

1. รถฟอร์คลิฟท์ (Counter-balanced Trucks) นําหนักตังแต่ 2 - 8 ตันมี 3 ประเภท ได้แก่ เครืองยนต์ดีเซล 

เครืองยนตก์๊าซ LPG และมอเตอรไ์ฟฟา้ 

2. รถยกสาํหรบัการจดัการคลังสินคา้ (Warehouse Trucks) ซึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท ไดแ้ก่ Transpallets, 

Stackers, Reach trucks, VNA (Very Narrow Aisle Truck), Order pickers, Towing Truck 

2.2) ภาวะการแข่งขนั 

 การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเครืองจกัรกลประเภทรถยก  (Fork Lift)  ทใีชใ้นกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม   และกลุ่ม 

โลจิสติกสป์ระเภทคลงัสินคา้จดัอยู่ในระดบัสงูขึน เนืองจากผูผ้ลิตมีการเปิดบริษัทลกูเพือจดัจาํหน่ายตรงเอง และมีสินคา้

ทีมาจากประเทศจีนตน้ทุนถกูเขา้มามาก การแข่งขันส่วนใหญ่ จึงมุ่งเนน้เรืองการบริการ การสรา้งภาพพจนใ์หก้ับตวัสินคา้ 

ตราของสินคา้ และชอืเสียงของผูใ้หบ้รกิาร ตลอดจนการใหบ้รกิารหลงัการขาย  

 

2.3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

TCJ เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑร์ถยกยีหอ้ Linde และเป็นตวัแทนเซอรว์ิสของผลิตภณัฑร์ถยกยีหอ้ STILL  

ไดร้บัการสนบัสนุนผลิตภณัฑ ์อะไหล่ และความรูท้างเทคนิค จากบรษิัทผูผ้ลิต 

 

2.4) การตลาดและการจาํหน่าย 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกิจรถยกหรือยานยนตอ์ตุสาหกรรมเพือการจดัการคลงัสินคา้ แบ่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม

โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโลจิสติกสป์ระเภทคลงัสินคา้ โดยมีรายละเอียดดงัน ี

    ลูกคา้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นกลุ่มลูกคา้ซงึมีอยู่จาํนวนมาก เนืองจากลูกคา้กลุ่มนีใชว้ตัถดุิบ

ในการผลิตจาํนวนมาก และมีกระบวนการผลิตสลบัซับซอ้น จึงทาํใหร้ถยก หรือ Material Handling 

เข้ามามีบทบาทตังแต่ขันตอนรับเข้าวัตถุดิบ ขันตอนด้านการผลิต จนถึงการจัดเก็บลาํเลียงเข้า

คลงัสินคา้เพือรอการจาํหน่าย ลกัษณะรถยกทเีป็นทนีิยมมกัจะเป็นประเภท Counter Balance Truck 

ซงึตลาดกลุ่มนีปัจจบุนัมีส่วนแบ่งในตลาดกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าตลาดทงัหมด  

    ลูกคา้กลุ่มโลจิสติกสป์ระเภทคลงัสินคา้ เนืองจากคลงัสินคา้ส่วนมากอยู่ใกลก้ับแหล่งชมุชนหรือตวั

เมือง และมีพนืทจีาํกดั ตลอดจนนาํหนกัในการยกและเคลือนยา้ยจะมีขนาดทีลดลงเมอืเทียบกบัการ

ใชง้านในโรงงาน จึงทาํใหลู้กคา้ประเภทคลังสินคา้มีความนิยมรถยกประเภท Warehouse Trucks 

เป็นส่วนมาก                   
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 สาํหรับนโยบายดา้นการตลาดของธุรกิจรถยกหรือยานยนตอ์ุตสาหกรรมเพือการจัดการคลังสินคา้นัน บริษัท        

ทาํการตลาดและการขายครอบคลมุทุกประเภทผลิตภัณฑ ์นอกจากนี บริษัทยงัใหค้วามสาํคญัในเรืองบริการหลังการขาย 

โดยเปิดศนูยบ์รกิารทีสาํนกังานใหญ่ ถนนบางนา-ตราด ก.ม.  และหน่วยบรกิารในจงัหวดัต่างๆ ทีมีปรมิาณเครืองจกัรของ

บรษิัททใีหบ้รกิารอนัไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และจงัหวดัอดุรธานี   

 สาํหรบัในดา้นการจดัจาํหน่ายนนั บริษัทใชก้ลยุทธข์ายตรงไปยงัลกูคา้ทงัในส่วนการเช่าและการขาย มีการแบ่ง

เขตการขายเพือใหค้รอบคลมุพืนทีบริการและเขา้ถึงลกูคา้กลุ่มเป้าหมายอย่างทวัถึง โดยบริษัทไดก้าํหนดพืนทีการขายและ

การบรกิารออกเป็น  ส่วน คือ พนืทใีนส่วนกรุงเทพฯและปรมิณฑล และพนืทส่ีวนภมูภิาค ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบรีุ 

และจงัหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ดี บริษัทจะทาํการขยายตลาดทงัดา้นการเช่า และการขาย โดยเนน้จุดขายเรืองประหยัด

เชือเพลิง และสมรรถนะในการใชง้านต่อเนืองต่อวนั   เพือเป็นการพิสจูนค์ณุภาพสินคา้ใหเ้ป็นทียอมรบั และช่วยใหลู้กคา้  

ลดตน้ทนุเกียวกบัค่าใชจ้่ายดา้นเชอืเพลิง ทงัดีเซล ,LPG และไฟฟ้า รวมทงัมีแผนงานการขยายตวัแทนจดัจาํหน่ายทงัสินคา้

และบรกิาร เพอืใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขยายพนืทกีารขายและเช่าไดม้ากขึนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทงัระยะสนั กลาง และ

ระยะยาว 

  ในดา้นการกาํหนดราคา บริษัทใชน้โยบายดา้นราคาแบบตน้ทนุบวกดว้ยกาํไร (Cost plus pricing) โดยพิจารณา

ถึงส่วนลดทีไดร้บัจากผูข้าย ร่วมกับการพิจารณาเปรียบเทียบราคาของบริษัทกับราคาตลาดในประเทศและราคาสินคา้ของ

คู่แข่ง 

 

3) ธุรกิจเครนติดหลงัรถบรรทกุ (Truck Related Product Trading) 

3.1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

 บริษัทเป็นผูจ้าํหน่ายเครนสลิงติดหลงัรถบรรทุกและผลิตภัณฑอื์นๆ ภายใตต้ราสินคา้”DONGYANG” จากประเทศ

เกาหลี และ “UNIC” จากประเทศญีปุ่ น เนืองจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ติดหลังรถบรรทุกจึงทาํให้สามารถ       

ขนยา้ยและยกยา้ยสินคา้ไดใ้นเครอืงจกัรเดียวกนั ทาํใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย จึงเหมาะสาํหรบังานก่อสรา้งและขนส่ง 

3.2) ภาวะการแข่งขนั 

ภาวะการแข่งขนัจดัอยู่ในระดบัปานกลาง การแข่งขนัส่วนใหญ่จะเนน้เรืองการบริการ การบริการหลังการขาย การ

สรา้งภาพพจนใ์หก้บัตวัสินคา้ ตราสินคา้ และชอืเสียงของผูจ้าํหน่าย  

การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

บริษัทจดัหาผลิตภณัฑเ์ครนติดหลงัรถบรรทุกยีหอ้ UNIC โดยการสังซือจากโรงงานประกอบสินคา้ของบริษัทผูผ้ลิต

โดยตรง ส่วนสินคา้ DONGYANG บรษิัทจดัหาจากบรษิัทผูแ้ทนจาํหน่ายแห่งหนึงภายในประเทศ   

การตลาดและการจาํหน่าย 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นลูกคา้ภาคเอกชน ไดแ้ก่ กลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่ดา้น Infrastructure 

และกลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้งอาคารและทีพกัอาศยักลุ่มผูร้บัเหมาทวัไป  กลุ่มโรงงานผลิตและจดัจาํหน่ายอุปกรณค์อนกรีต

สาํเร็จรูป กลุ่มลกูคา้ขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมดา้นพลงังานรวมถึงพลงังานทดแทน และกลุ่มโรงงานต่างๆเพือใชใ้นการขนส่ง

และยกยา้ยเอนกประสงค ์ 

 ช่องทางการจําหน่ายทีสําคัญจึงเป็นการขายตรงไปยังผู้บริโภคขันสุดท้าย (End User) รองลงมาเป็นการขาย       

ผ่านตวัแทนจาํหน่าย และการประมลูของหน่วยงานราชการ 
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 สาํหรบันโยบายดา้นการตลาดของธุรกิจเครนติดหลงัรถบรรทุกนนั บริษัทตอ้งการเป็นผูน้าํตลาดในดา้นราคาสินคา้ 

และใหค้วามสาํคญักับการใหบ้ริการหลงัการขาย โดยเฉพาะอย่างยิงการใหบ้ริการบาํรุงรกัษาตรงตามกาํหนดซงึระบุโดย

ผูผ้ลิตสินคา้  

 นโยบายการกาํหนดราคานนั กาํหนดราคาโดยใชต้น้ทุนบวกกาํไร (Cost plus pricing) ประกอบกับการพิจารณา

เปรียบเทียบราคาของบรษิัทกบัราคาตลาดในประเทศและราคาสินคา้ของคู่แข่ง 

 

หน่วยธุรกิจท ี2 สินค้าประเภทโลหะ (Metal Material Business) 

นาํเขา้ ส่งออก แปรรูป จาํหน่าย และติดตงัสินคา้ประเภทโลหะ 

1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

TCJ เป็นผูน้าํเขา้ ส่งออก แปรรูป จดัจาํหน่ายและติดตงัสินคา้ประเภทเหล็กกลา้ไรส้นิม ประเภท ท่อ แบน แผ่น 

เพลา อปุกรณ ์และเหล็กรูปพรรณ  

1.2)  ภาวะการแข่งขนั 

อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย มีผูป้ระกอบการทีเป็นผูจ้าํหน่ายเหล็กแผ่นใหก้ับลกูคา้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่

เนืองจากเหล็กแผ่นไรส้นิมรีดรอ้น และเหล็กแผ่นไรส้นิมรีดเย็นเป็นสินคา้เหล็กแผ่นทีมีคุณสมบัติเฉพาะ และมี          

ผูจ้าํหน่ายไม่มากราย จึงไม่พบกับภาวะแข่งขนัทีรุนแรง เพราะการกาํหนดราคาเหล็กชนิดพิเศษเหล่านีเป็นไปตาม

กลไกราคาตลาดโลกมากกว่าทจีะมาจากการตดัราคาเพอืแข่งขนักนัเองของผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ 

1.3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

TCJ จดัหาสินคา้โดยการสงัซอืจากผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ในประเทศ หรือนาํเขา้เองจากต่างประเทศ โดยนาํเขา้มา

จากประเทศต่างๆ อาทิเช่น เยอรมนั สเปน ฟินแลนด ์แอฟรกิาใต ้จีน ญีปุ่ น เกาหลี เป็นตน้ โดยบรษิัทจะทาํการสงัซอื

ผลิตภณัฑต์ามทลีกูคา้ตอ้งการจากผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศดงักล่าว  

1.4)  การตลาดและการจาํหน่าย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ประเภทโลหะสามารถแบ่งไดเ้ป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูค้า้ส่งสินคา้

เหล็ก และกลุ่มผูร้บัเหมาขนึรูปและโรงงาน โดยมีลกัษณะสาํคญัของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม สามารถสรุปได้

ดงันี 

 กลุ่มผูค้า้ส่งสินคา้เหล็ก โดยปกติผูค้า้ส่งจะทาํธุรกิจจาํหน่ายสินคา้เหล็กหลายประเภทพรอ้มกัน เช่น เหล็ก

แผ่นรีดรอ้น  เหล็กแผ่นรีดเย็น  เหล็กแผ่นไรส้นิมรีดรอ้น เหล็กแผ่นไรส้นิมรีดเย็น  เหล็กเสน้  เหล็กลวด  ท่อเหล็ก 

เพลาเหล็ก และฉากเหล็ก เป็นตน้  ผูค้า้ส่งเหล่านีจะเก็บสินคา้ไวห้นา้รา้น เพือใหผู้ใ้ชเ้หล็กและผูร้บัเหมามาซือไป   

ใชง้านในจาํนวนครงัละไม่มาก ลกูคา้ของผูค้า้ส่งนมีีจาํนวนมาก ทงัทีเป็นลกูคา้ประจาํและลกูคา้จร 

 กลุ่มผูร้บัเหมาขึนรูปและโรงงาน ลกูคา้กลุ่มทีเป็นผูร้บัเหมาและโรงงานอุตสาหกรรมนนั บางครงัตอ้งการใช้

เหล็กแผ่นทีเป็นวัตถุดิบจาํนวนมากกว่าปกติ ซึงหากซือโดยตรงจากผูน้าํเขา้จะไดร้าคาถูกกว่าการซือผ่านผูค้า้ส่ง 

นอกจากนียงัสามารถประมาณการเวลาส่งมอบและกาํหนดชนัคณุภาพสินคา้แบบเดียวกนัทงัจาํนวนได ้ 
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ทงันี เนอืงจาก TCJ มีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเวลานาน ดงันนั นอกจากบรษิัทจะมีฐานลกูคา้ทงั

ทีเป็นผู้ขายส่ง และลูกค้าทีเป็นผู้ประกอบขึนรูป (Fabricator) อยู่เป็นจํานวนมากแลว้ บริษัทยังทราบถึงความ

ตอ้งการใช้เหล็กแผ่นของลูกคา้แต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา ทาํให้สามารถจัดหามาจาํหน่ายในจาํนวนทีลูกค้า

ตอ้งการได ้

 สาํหรับนโยบายดา้นราคานัน บริษัทกาํหนดราคาโดยใช้ราคาตน้ทุนบวกดว้ยกาํไรปกติ ซึงโดยทัวไป การ

จาํหน่ายสินคา้เหล็กแผ่นนจีะตอ้งจดัหาสินคา้ใหท้นัท่วงทีกบัความตอ้งการของลกูคา้ และจาํหน่ายไปทนัทีในราคาที

ตกลงกนัล่วงหนา้ ดงันนัแมว้่าราคาจะผนัผวนขึนหรอืลงตามราคาตลาดโลก ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิัท 

1.5)  งานทยีงัไม่ส่งมอบ 

 ไม่ม ี  

หน่วยธุรกิจท ี3 งานรับเหมาติดตงั  (Installation Work Business) 

1.1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบรกิาร 

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จาํกัด (มหาชน) ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจรบัเหมาติดตงั และงานวิศวกรรมดา้นโลหะภณัฑ ์อย่างเต็มตวั   

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร สามารถแยกไดส้องประเภทคือ 

1) งานรบัเหมาผลิตและติดตงังานโลหะภณัฑ ์อาทิเช่น ราวระเบียง ราวบนัได แผงกนัตก รางนาํ gutter ประตรูวั    

 ครวั หรือ งานตกแต่งภายในอนืๆ ทีเกียวเนอืงกบัโลหะ เป็นตน้ 

2) งานประกอบเชอืม พบั ตดั ขึนรูป ตามสงั 

 ธุรกิจรบัเหมาติดตงั เช่น รบัจา้งเหมาจดัหาวสัดแุละติดตงั  ราวกนัตกสแตนเลส  บนสถานีรถไฟฟ้าในโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ นอกจากนี บริษัทฯ ไดข้ยายรบังานทีเกียวขอ้งกับการตกแต่งทีเกียวเนืองวัสดุโลหะ เช่น เหล็ก 

และ สเตนเลส เป็นตน้ ไดแ้ก่ อาคารสงู อาคารสาํนกังาน, โรงแรม, ทพีกัอาศยั และอาคารพาณิชย ์ 

1.2) การแข่งขนั 

  นโยบายรฐับาล มุ่งเนน้เรอืงการพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน และขนส่งมวลชน ของประเทศ ทาํใหมี้โครงการ 

ต่างๆ อาทิเช่น รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ เพิมขึนอย่างต่อเนอืง จึงทาํใหบ้รษิัทมีโอกาสไดร้บังานอย่างต่อเนือง ในปีทีผ่าน

มาภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการอนุมติัโครงการลงทุน ทงัภาครฐัและภาคเอกชนชะลอตวั ทาํใหโ้ครงการใหม่ๆ 

ทีเกิดขึนในช่วงปีทีผ่านมาเพิมขึนไม่มากนัก   อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความไดเ้ปรียบผลงานในโครงการทีผ่านมา

ประสบความสาํเรจ็อย่างดี จึงเป็นทียอมรบัแก่ผูว้่าจา้ง   

1.3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

 ดว้ยการที TCJ มีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเวลานาน ทงัเป็นผูน้าํเขา้ และ แปรรูป จาํหน่าย สินคา้

อยู่เดิม  บรษิัทฯ จึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในส่วนของการจดัหาวตัถดุิบทีนาํมาใชใ้นโครงการ รวมทงัสามารถกาํหนดราคาได้

เหมาะสม ส่วนของทีมงานติดตงั บรษิัทมี ทางทีมติดตงัของบรษิัท และของพนัธมิตร เพอืเพิมศกัยภาพ  ในการขยาย

งานและทาํงานใหเ้รว็ขึน 
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1.4)  การตลาดและการจาํหน่าย 

 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่ ผูร้บัเหมารายใหญ่ทีรบัเหมางานโครงการรถไฟฟ้าจากภาครฐั ซึงรฐับาลไดอ้นมุตัิ

การลงทนุก่อสรา้ง เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ , โครงสรา้งพนืฐานและระบบสาธารณูปโภคเป็นตน้    

 ส่วนทิศทางการก่อสรา้งภาคเอกชนทีมีแนวโนม้เติบโตตามการลงทุนของภาครฐั จะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการ

สรา้งงานอย่างต่อเเนือง กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผูพ้ฒันาอสังหาริมทรพัย ์และ/หรือ ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทัวไป บริษัท 

ดาํเนินการโดยการติดตามข่าวสารการเปิดตวัโครงการ เพือเสนอตวัเขา้รว่มประมลู และเสนอราคางานต่อผูร้บัเหมา

หลกั หรือลกูคา้โดยตรง   

1.5) งานทยีงัไม่ส่งมอบ 

 ไม่มี   

 

บริษัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเม้นต ์เร้นทัลส ์จาํกัด (“BC”)  (บรษิัท ที.ซี.เจฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

 BC ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าเครืองจกัรกลหนกัเพือใชใ้นธุรกิจการก่อสรา้งและขนส่ง และเครืองจกัรเพืองานอตุสาหกรรม 

และเครืองจกัรเพืองานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้โลจิสติกส ์นอกจากนีบริษัทฯ ยงัใหบ้ริการซ่อมแซมรถเครนใหก้ับลกูคา้

ทวัไปดว้ย ซงีเครอืงจกัรกลหนกัทมีีใหบ้รกิาร ไดแ้ก่  

  รถเครนล้อยางขนาดเล็ก (Truck Crane-Small Size) ขนาด 25- 55 ตัน เป็นรถเครน 10-12 ล้อ ทีสามารถ  

 เคลือนย้ายได้ด้วยตนเอง โดยรับงานเกียวกับงานติดตัง, งาน Shut Downเครืองจักร ,งานรือถอน ,งานยก      

 โครงสรา้ง,งานในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ 

  รถเครนลอ้ยางขนาดใหญ่ (Truck Crane-Big Size) ขนาด 100-400 ตนัเป็นรถทรคัเครน ทสีามารถเคลือนยา้ยได้

ดว้ยตนเอง   ในปี 2557  บริษัทฯ ไดจ้ัดซือรถทรัคเครนใหม่ ขนาด 220 ตัน และ ขนาด 400 ตัน และในปี 2559 

บริษัทฯ ไดจ้ัดหารถทรัคเครนใหม่ ขนาด 100 ตัน ยีห้อ Liebherr เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการ

ขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ของภาคเอกชน และการลงทุนในดา้นคมนาคมขนส่ง ของภาครฐั 

ตามนโยบายการเปิดการคา้เสรี (AEC)  โดยรบังานเกียวกับงานติดตงังาน Shut Down เครืองจกัร ,งานรือถอน ,

งานยกโครงสรา้ง ,งานยกแผ่นป้ายต่างๆ ,งานก่อสรา้ง งานโยธา ทีตอ้งยกชินงานขนาดใหญ่ เช่น การสรา้งทาง

ยกระดบั ก่อสรา้งสะพาน   เป็นตน้ 

  รถเครนสีลอ้ยาง (Rough Terrain Crane) มีขนาดตงัแต่ 25-70 ตัน เป็นประเภทลอ้ยาง ตอ้งใชเ้ทรเลอรใ์นการ

ขนส่ง ยีห้อ TADANO ,KATO มีแหล่งผลิตทีประเทศญีปุ่ น เป็นเครืองจักรทีรับงานเกียวกับการก่อสร ้าง               

งานเมกะโปรเจก งานยกของทัวไป งานวางโครงหลังคา และเป็นเครืองจักรทีมีอัตรารอ้ยละ 75 ของเครืองจักร

ทงัหมด ภายในบรษิัท 

  รถเครนตีนตะขาบ (Crawler Crane) มีขนาดตงัแต่ 40-65 ตัน ไม่สามารถเคลือนยา้ยดว้ยตนเอง เข่น IHI ,Link 

Belt ,SUMITOMO มีแหล่งผลิตทีประเทศญีปุ่ น เป็นเครอืงจกัรทรีบังานเกียวกบังานฐานราก งานเข็มเจาะ เป็นตน้ 

  รถบรรทุกติดเครน(Truck-Mounted Crane)  ใชส้าํหรบัยกชินงาน,งานขนถ่ายสิงของต่างๆ และสามารถเคลือนที

ได้ด้วยตนเอง โดยรถบรรทุกติดเครนจะมีประเภท 6 ล้อ และ 10 ล้อ มีทังเครนขนาด 5-7 ตัน และมีขนาด         
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ความยาวบูม 10-19 เมตร ยีห้อ DONGYANG และยีห้อ UNIC เป็นเครืองจักรทีรับงานโยธา งานสรา้งถนน                  

สรา้งทางหลวง งานสรา้งสะพาน และงานขนยา้ย เป็นตน้ 

  รถพ่วงเทรลเล่อร ์(Trailer) เป็นรถหวัลากพว่ง 18 ลอ้ ใชใ้นงานขนยา้ยสินคา้ ตูค้อนเทนเนอร ์เหล็ก เครืองจกัรและ

อปุกรณต์่างๆ มีชนิดพนืเรียบ, หางตาํ, หางสงู ขึนอยู่กบัการใชง้าน 

  รถรถขุด Excavator) เป็นเครืองจกัรทีมีลกัษณะการรบังานเป็นงานขุดดิน ตกัดินใส่รถ ปาดหนา้ดิน เป็นตน้ ยีหอ้ 

โคมตัสใุนปี 2559 บริษัทฯ ไดจ้ดัซือรถขุดขนาด 20 ตนั  ใหม่เขา้เพือเพิมศกัยภาพในการแข่งขนั และรองรบัลงทุน

ของภาครฐั ดา้นการคมนาคม เพอืเขา้สู่ AEC 

  รถโฟลคลิ์ฟท ์(Fork Lift) เป็นเครืองจักรยานยนตอ์ุตสาหกรรมเพือใชใ้นการจัดการคลังสินคา้ การเคลือนยา้ย

สินค้า มีบทบาทสําคัญในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนืองจากช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน               

ทุ่นแรงงานคนข่วยยกขนถ่าย-ยา้ย-จัดเก็บไดร้วดเร็ว และปลอดภัย ลดเวลา-ลดค่าใชจ้่าย สามารถสรา้งความ

ไดเ้ปรียบในเชิงธุรกิจ  

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครืองจกัร คิดเป็นรอ้ยละ 34.19 ของรายไดร้วมของบรษิัทและบรษิัทย่อย  

 

ภาวะการแข่งขนั 

 การแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง เนืองจากผูป้ระกอบการทีมีศกัยภาพมีจาํนวนจาํกัด อนัเป็นผลจากธุรกิจการให้

เช่าเครอืงจกัรกลหนกัเพอืใชใ้นธุรกิจการก่อสรา้งและขนส่งเป็นธุรกิจทใีชเ้งนิลงทุนสงู การแข่งขนัส่วนใหญ่จึงมุ่งเนน้เรอืงการ

บรกิาร ตราสินคา้ทมีีใหเ้ช่า  

 

การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

 โดยทัวไป BC จะจัดหาเครืองจักรกลหนักเพือใช้ในธุรกิจการก่อสรา้งและขนส่ง  ทีเป็นเครืองจักรกลใหม่ และ

เครืองจักรใช้แลว้สภาพดีจากต่างประเทศ  โดยจัดซือผ่านตัวแทนจาํหน่ายทังในประเทศและต่างประเทศ ซึงหากเป็น

เครืองจกัรใชแ้ลว้จากต่างประเทศบรษิัทฯจะนาํเขา้มาทาํการปรบัปรุงและซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพดียิงขึนก่อนนาํไปใชง้าน  

 

การตลาดและการจาํหน่าย 

 ลกูคา้เป้าหมายของ BC ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนซงึดาํเนินธุรกิจก่อสรา้ง,ขนส่ง ,โรงงานอตุสาหกรรม และคลงัสินคา้ 

การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายจะใชว้ิธีการขายตรง โดยใหที้มงานดา้นการตลาดเขา้ไปนาํเสนอสินคา้ตามความเหมาะสมกับงาน

ของลกูคา้ เพอืใหล้กูคา้เลือกสินคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้งมีประสิทธิภาพ 

 สาํหรับนโยบายดา้นการตลาดของธุรกิจให้เช่าเครืองจักรกลหนักนัน BC ให้ความสาํคัญกับคุณภาพเครืองจักร 

คณุภาพพนกังานขบัรถ คณุภาพการส่งมอบ ความหลากหลายของสินคา้ การใหค้วามรูด้า้นเทคนิคแก่ลกูคา้ และการพฒันา

ในดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์ 

 ในส่วนของนโยบายดา้นราคานนั BC กาํหนดราคาค่าเช่าตามราคาตลาดทวัไปและเพิมมลูค่าให้กับลูกคา้ในดา้น

คณุภาพของเครืองจกัรและเนน้ความเป็นมืออาชีพในการใหบ้รกิาร 
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ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 

 เนืองจาก BC ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการเช่ารถเครนและเครืองจกัรกลหนกัทีใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสรา้งและขนส่งจึงไม่มี

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ตามบริษัทไดดู้แลสภาพเครืองจกัรและรถเครนทีเตรียมไวใ้หล้กูคา้เช่าเป็นอย่างดี เพือ

ไม่ใหม้ีผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มใดๆ กบัสภาพแวดลอ้มจากการทาํงาน 

 

งานทยีงัไม่ส่งมอบ 

 ไม่ม ี        

 

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกัด (“TOYO”)  (บรษิัท ที.ซี.เจ ฯ ถือหุน้รอ้ยละ 51) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

  TOYO ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายท่อเหล็กกลา้ไรส้นิม (Stainless Steel Tube) โดยจาํหน่ายใหก้ับ

ลกูคา้ทงัในและต่างประเทศ ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของ TOYO และรบัจา้งผลิตตามคาํสงัซอืของลูกคา้ ทงันี ผลิตภณัฑ์

ของ TOYO นนั เป็นผลิตภณัฑท์มีีคุณภาพไดม้าตรฐาน โดยในปัจจบุนัสามารถผลิตไดต้ามมาตรฐานต่างๆ ซงึเป็นทียอมรบั

ในระดับนานาชาติ  อาทิ เช่น  ASTM (American Society for Testing and Materials Standard), AS1528 (Australian 

Standard), DIN (Deutsche Institute for Normung), EN (European Standards), ISO (International Standard),  JIS 

(Japan Institute for Standardization)  ปัจจุบนัผลิตภณัฑท์่อเหล็กกลา้ไรส้นิมของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น  ประเภท

หลกั คือ    

1. ท่ออุตสาหกรรมอาหาร นาํดืม และยา (Sanitary tube) หรือท่อ ASTM A-270, DIN11850, ISO1127, ISO2037 

และ SWG เป็นท่อเหล็กกลา้ไรส้นิมคุณภาพสงู มีความทนทานต่อการกดักรอ่นสงู ไม่ทาํปฏิกิรยิากบักรดหรือเกลือ

ทมีีอยู่ในอาหาร พนืผิวเรียบ ทาํความสะอาดไดง่้าย ผิวท่อดา้นในเรียบลืน เพอืป้องกนัการเกาะตวัของเศษอาหารที

จะก่อใหเ้กิดการรวมตวัของแบคทีเรีย  

2. ท่อแลกเปลียนความรอ้น (Heat exchanger tube) หรือท่อ ASTM A-249 เป็นท่อเหล็กกลา้ไรส้นิมทีมีผนังดา้นใน

เรียบดว้ยกระบวนการ Bead Remove รอยต่อของท่อประเภทนีมีความแข็งแรงเทียบเท่ากบัส่วนอืนๆ ของผนงัท่อ 

ภายในท่อมีความเรยีบสามารถทาํความสะอาดไดง่้าย ส่วนใหญ่ใชใ้นอตุสาหกรรมเครืองเปลียนก๊าซเป็นของเหลว 

อตุสาหกรรมผลิตนาํตาล และอุตสาหกรรมผลิตนาํแข็ง ฯลฯ เป็นตน้ 

3. ท่อเฟอรน์ิเจอร ์(Ornamental tube) หรือท่อ ASTM A-554 เป็นท่อเหล็กกลา้ไรส้นิมทีมีความแข็งแกร่งทนทาน 

สวยงาม โดยผิวดา้นนอกจะขัดเงาใหค้วามรูส้ึกโดดเด่น ทันสมัย ใชส้าํหรบัการตกแต่งทังภายในและภายนอก

อาคาร บริษัทไดเ้พิมผลิตภัณฑ์โดยนาํท่อตกแต่ง และแผ่นสแตนเลสมาเคลือบสี ดว้ยวิธีเคลือบสีดว้ยไอทาง

กายภาพ (Physical Vapor Deposition, PVD) ซึงเป็นกระบวนการทีทาํภายใตส้ภาวะสูญญากาศระดับสูง ชัน

ฟิลม์สีจะเคลือบเกาะติดบนพนืผิวสเตนเลส  การเคลือบสีลกัษณะนี จะเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ไดสี้ทีสวยงาม ทน

ต่ออุณหภูมิสูงไดด้ี สีไม่ซีดจางง่าย สีทีมีขาย เช่น สีทอง สีทองออกสีกุหลาบ สีทองแดง สีนาํเงิน สีดาํ สีควนับุหรี 

ซึงท่อและแผ่นเคลือบสีนีนาํมาใชใ้นงานประดบัตกแต่อาคารทงัภายนอกและภายใน นอกจากนบีริษัทฯ ยงัรบัจา้ง

เคลือบสีชนิงาน เช่น โต๊ะ เกา้อ ีเพอืนาํมาประดบัตกแต่งพนืท ีสรา้งความหรูหรา สวยงาม ใหก้บัสถานท ีเป็นตน้ 
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ภาวะการแข่งขนั 

ในปัจจุบนัความตอ้งการใชเ้หล็กไรส้นิมเพิมขึนอย่างต่อเนอืง และมีบทบาทในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม

การก่อสรา้ง อตุสาหกรรมผลิตอาหารและอตุสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี เป็นตน้ เนืองจากในปัจจบุนัท่ออตุสาหกรรมอาหาร

ในประเทศไทยมีผูผ้ลิตไดน้อ้ยราย ซงึ TOYO เป็นหนงึในผูผ้ลิตทสีามารถผลิตท่อ ทีใชใ้นอตุสาหกรรมนไีด ้ดว้ยกระบวนการ

ผลิตทีมีคุณภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ี บริษัทไดร้บัการรบัรองคุณภาพ สาํหรบัการบริหารจดัการ 

และคณุภาพสินคา้ ดงันคีือ 

1. การรบัรองการจดัการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 จาก  Bureau Veritas (Thailand)  

2. การรบัรองการผลิตท่ออตุสาหกรรมอาหารจาก 3-A Sanitary Standard Inc, จากประเทศสหรฐัอเมรกิา  

3. การรบัรองมาตรฐาน ท่อเหล็กกลา้ไรส้นิมชนิดแลกเปลียนความรอ้น Pressure Equipment Directive (PED) จาก 

Lloyd’s Register 

4. การรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่อเหล็กกลา้ไรส้นิมออสเทไนต ์สาํหรบัหมอ้นาํเครอืงกาํเนิดไอนาํยวด

ยิง เครืองแลกเปลียนความรอ้นและควบแน่น มาตรฐานเลขท ีมอก.14392/2558 

5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สําหรับงานทัวไปมาตรฐานเลขที 

มอก.2676/2558 

6. มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมท่อเหล็กกลา้ไรส้นิมออสเทไนตส์าหรับโครงสรา้งงานตกแต่งมาตรฐานเลขที 

มอก. 2689-2558  

มาตรฐานผลิตภณัฑท์ไีดร้บั ทาํใหบ้รษิัทมีศกัยภาพทจีะแข่งขนั ทงัในดา้นราคาและคณุภาพสินคา้กบัผูผ้ลิตรายอนืทงัใน

และต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี 
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การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

 TOYO ใชว้ัตถุดิบทีทงันาํเขา้จากต่างประเทศและซือจากโรงงานรีดเย็นในประเทศ เพือมาผลิตเป็นท่อเหล็กไรส้นิม 

โดยมีโรงงานตงัอยู่ทีเลขที 89 หมู่ที 9 ถนนมิตรภาพ ตาํบลกลางดง อาํเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนือที 14 ไร่ 

กาํลงัการผลิต 9,800 ตนัต่อปี ทงันี กระบวนการผลิตของ TOYO นนั ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะใดๆ ต่อสิงแวดลอ้ม 

การตลาดและการจาํหน่าย 

 กลุ่มลูกคา้ของ TOYO ประกอบไปดว้ยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์อุตสาหกรรมเครืองครวั อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมแปรรูป

ทางการเกษตร อุตสาหกรรมนาํแข็ง รวมทังธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งและตกแต่ง โดย TOYO ทาํการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์

ใหก้บัลกูคา้ทงัภายในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางจาํหน่ายหลกั  ช่องทาง คือ 

1. จาํหน่ายผ่านผูค้า้ส่ง (Stockist) การจาํหน่ายเป็นไปตามเงือนไขและระยะเวลาการชาํระเงินตามทีกาํหนด ทาง

บริษัท ไดค้ัดสรรลูกคา้ทีมีคุณภาพโดยมีการจตรวจสอบ ควบคุมและทบทวนการใหเ้ครดิตอย่างสมาํเสมอ การ

จาํหน่ายลักษณะนีจะมีคาํสังซือล่วงหน้า บริษัทสามารถบริหารการผลิต และควบคุมสินคา้คงเหลือไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. จําหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (General Industry) ซึงเป็นกลุ่มทีต้องการสินค้า

คณุภาพสงูและการส่งมอบทตีรงตามกาํหนดเวลา โดยบรษิัทจะมีทีมขายทีคอยใหค้าํแนะนาํทมีีประโยชนแ์ก่ลกูคา้

โดยตรง 

3. จาํหน่ายให้กับผู ้รับเหมา (Fabricator and Contractor) เป็นกลุ่มลูกคา้ทีซือสินคา้เพือไปประกอบและส่งมอบ

ใหก้บัเจา้ของงาน มกัจะซือสินคา้โดยตรงจากโรงงาน 

สาํหรบัตลาดต่างประเทศนนั TOYO จะขายสินคา้ผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศนนั ๆ เป็นหลัก บริษัทฯ ไดพ้ยายาม

ขยายฐานลูกคา้ออกไปใหก้วา้งขึน มีการซือประกันการส่งออก (Export Insurance) มีการโอนเงินชาํระค่าสินคา้บางส่วน

ล่วงหนา้ เป็นค่ามัดจาํในการสงัผลิตสินคา้พิเศษ เพือป้องกันและลดความเสียงหากลูกคา้ยกเลิกคาํสังซือภายหลัง กลุ่ม

ตลาดลกูคา้ต่างประเทศ ประกอบดว้ย กลุ่มประเทศอาเซียน ไดแ้ก่ เวียดนาม พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์

กลุ่มประเทศเอเชียกลางและตะวนัออกกลาง กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมริกา กลุ่มประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์  

เนืองจากเหล็กกลา้ไรส้นิมซึงเป็นวตัถุดิบหลกัทีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ราคาของเหล็กกลา้ไรส้นิมจะอิงกบัราคาใน

ตลาดโลกซงึมีความผนัผวนตามอปุสงคแ์ละอปุทานของผูผ้ลิตและผูใ้ชท้วัโลก ดงันนัการกาํหนดราคาสินคา้จะใชต้น้ทุนรวม

กบัค่าใชจ้่ายและกาํไร  

 

งานทยีงัไม่ส่งมอบ 

 ไม่ม ี
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3. ปัจจัยความเสยีง 

 ปัจจยัความเสียงทอีาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและผลประกอบการของบรษิัท 

3.1 ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศ  

  บริษัทและบริษัทย่อย เป็นบริษัทนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ  ประกอบดว้ย เครืองจกัรนาํเขา้จากต่าง ประเทศ 

เช่น เครืองจักรในอุตสาหกรรมก่อสรา้งทีมีมูลค่าสูง ประเภท รถเครน  ทังรถใหม่ และรถใชแ้ลว้  และรถยก (Forklift)    

ในกลุ่มธุรกิจโลหะ มีสินคา้นาํเขา้เป็น วตัถดุิบในการผลิต  และขายแก่ลกูคา้กลุ่มโรงงาน 

 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินเพือการเก็งกาํไร หรือการคา้ จึงมีการ

ติดตามความเคลือนไหวอตัราแลกเปลียนแต่ละสกุลอย่างใกลชิ้ด พิจารณาเขา้ทาํสญัญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้  

เพอืใหก้ารกาํหนดราคาขายต่อลกูคา้ชดัเจนมากขึน และลดความเสียงเรอืงการขาดทนุอตัราแลกเปลยีน 

3.2  ความเสียงจากความผนัผวนของราคาสินคา้กลุ่มโลหะ 

 สินคา้กลุ่มโลหะ เช่น สแตนเลส และเหล็ก จดัเป็นกลุ่มสินคา้โภคภณัฑท์ีราคาตลาดโลกอาจขึนหรือลง  บริษัทมีการ

ติดตามการเปลียนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกลชิ้ด  มีการปรับกลยุทธการขาย และราคาขาย  เพือให้เป็นไปตาม

สถานการณ ์และการแข่งขนั เพอืรกัษาตลาดลกูคา้ และเพอืบรหิารตน้ทุนเฉลีย และรกัษากาํไรขนัตน้ต่อยอดขาย 

3.3 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 จากภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจและภาวะการเมอืงในประเทศ ทีไม่แน่นอน มีการผนัผวนและมีความเสียง

ต่อการบริหารจัดการดา้นการเงิน ทาํให้ตอ้งมีการติดตามอย่างใกลช้ิด บริษัทมีนโยบายจดัหาแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ 

และหาแหล่งเงินทุนทีมีตน้ทนุทางการเงินตาํ ทจีะสามารถสนบัสนนุการประกอบธุรกิจใหแ้ข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

การจดัหาแหล่งเงินทนุ เพอื ทรพัยสิ์นเพือใหเ้ช่า ของบรษิัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเมนท ์เรน้ทลัส ์จาํกดั ไดร้บัการ

สนบัสนนุวงเงินสินเชอื จากสถาบนัการเงิน บรษิัทมีนโยบายจดัหาแหล่งเงินทนุจากหลายสถาบนัเพอืเป็นการกระจายความ

เสียง มีการเปรียบเทียบตน้ทุน และทาํใหเ้กิดการแขง่ขนัในการใหบ้รกิาร ทาํใหบ้รษิัทสามารถจดัหาตน้ทุนทีตาํลง  มีผลให้

สามารถตอบสนองแข่งขนัดา้นบรกิาร และราคาต่อผูเ้ช่าไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.4 ความเสียงดา้นการใหส้ินเชือ  

  ในด้านการให้สินเชือแก่ลูกคา้นัน  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีความเสียงจากการให้สินเชืออันเกิดจากการที

คู่สญัญาไม่ปฎิบตัิตามขอ้กาํหนดในสญัญาซงึก่อใหเ้กิดความเสียหาย  จึงกาํหนดนโยบายใหมี้การตรวจสอบสถานะทางการ

เงิน และเครดิตลกูคา้ทุกรายอย่างใกลช้ิด และมีการทบทวนอย่างสมาํเสมอ โดยเฉพาะช่วงภาวะเศรษฐกิจตงึตวั และมีการ

ชาํระคืนไม่ตรงตามกาํหนด  ในปีทีผ่านมาบริษัทเพมิความระมดัระวงัในการติดตามการชาํระอย่างใกล ้ชิดเพือใหแ้กปั้ญหา

ไดท้ันท่วงที  มีการเพิมนโยบายดา้นการสาํรองหนีสงสัยจะสูญ  ควบคู่กับการติดตามการชาํระหนีในรายทีมีปัญหาอย่าง

ต่อเนือง 

3.5 ความเสียงจากการบรหิารโครงการ และความล่าชา้ 

สาํหรบัธุรกิจรับเหมาติดตงัโครงการนนั การวางแผนงานเป็นเรืองสาํคัญ ทังในส่วนของระบบบริหารโครงการ และ

บุคคลากร ทุกส่วนมีความสาํคัญต่อการดาํเนินการตามสัญญาต่อผูว้่าจา้ง เริมจากการถอดแบบชินงาน, การเตรียมการ

จดัหาวตัถุดิบในการผลิต เพอืส่งมอบ และติดตงั เป็นตน้ เพอืใหป้้องกนัความเสียงและสรา้งความเชือมนัใหส้ามารถส่งมอบ

ต่อลกูคา้อย่างมีคณุภาพ ทนัเวลา และตน้ทนุทีเหมาะสม 

บริษัทไดจ้ัดให้มีการบุคคลากรทีมีความรูแ้ละประสบการณโ์ดยตรงในธุรกิจมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงาน

โครงการแก่บุคคลากรทีเกียวขอ้ง มีระบบควบคุม และรายงานความคืบหนา้อย่างสมาํเสมอ เพือใหล้ดความเสียงต่อตวาม

เสียหายทีอาจจะเกิดขึน 
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ในส่วนปัจจัยภายนอก ทีอาจเกิดขึนทีทาํให้เกิดความล่าชา้ของโครงการ และกระทบต่อตน้ทุนโครงการโดยตรงนัน 

บรษิัทไดส้รา้งระบบการติดตาม และประสานงาน กบัผูว้่าจา้ง เพอืแลกเปลียนขอ้มลู และรว่มแกปั้ญหาหนา้งาน เพอืใหง้าน

ดาํเนินอย่างสะดวกและประสบความสาํเรจ็ลลุ่วงทุกโครงการ 

3.6 ความเสียงจากการทเีครืองจกัรเกิดอบุตัิเหต ุ

 ในธุรกิจใหเ้ช่าทรพัยสิ์น เครอืงจกัรส่วนใหญ่เป็นเครืองจกัรใชแ้ลว้ เพอืใหส้ามารถใหบ้รกิารลกูคา้อย่างมีคุณภาพ 

สรา้งความมนัใจ และใชบ้รกิารตอ่เนือง มีปัจจยัต่างๆทีตอ้งคาํนึงถึง ดงัน ี

 สภาพเครืองจกัรบริษัทจดัใหมี้การตรวจสอบทงัก่อนและหลงัส่งมอบบริการตามมาตรฐานการตรวจสอบ 

จัดใหม้ีหน่วยซ่อมบริการนอกสถานที และเครืองจักรเสริมในกรณีทีตอ้งสัปเปลียนเขา้มาซ่อมในบริษัท  

เป็นตน้ 

 พนักงานขบัรถจดัใหม้ีการอบรมพนักงานขบัรถอย่างสมาํเสมอทงัความรูค้วามเขา้ใจในตวัเครืองจกัร การ

ใชง้านการวิเคราะหห์นา้งาน  รวมถึงการอบรมเรืองความปลอดภยั, ขอ้ควรระวงั และป้องกนัอบุัติเหตแุละ

ความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลกูคา้ และตวัเครืองจกัร  เพอืคณุภาพในการใหบ้ริการ 

 ความปลอดภัยมีการทาํประกันภยัเครืองจกัร แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เพือป้องกนัความเสียง และ

ความเสียหายทีอาจจะเกิดขึน นอกจากนียงัครอบคลมุถึงความเสียหายต่อบุคคลที   ทีอาจเกิดต่อลกูคา้ 

หรือทรพัยสิ์นของลกูคา้ได ้

 

4.ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสาํคัญอืน  

 

4.1 ข้อมูลทัวไป 

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จาํกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจ นาํเขา้ ส่งออก จาํหน่าย เครืองจกัรกลทีใชใ้นงานก่อสรา้ง  

รถยกหรือยานยนตอ์ุตสาหกรรมเพอืการจดัการคลงัสินคา้  เครนติดหลงัรถบรรทุก  และสินคา้ประเภทโลหะเป็นตน้ ทะเบียน

เลขที 0107538000134  ณ 31 ธันวาคม 2563  มีทุนจดทะเบียนทีออกและชาํระแลว้ 1,055,960,730  บาท แบ่งเป็นหุน้

สามญั 105,596,073 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 

 สาํนักงานใหญ่ตังอยู่เลขที 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

โทรศพัท ์0-2312-6699  โทรสาร 0-2312-6711 Home Page:http://www.tcjasia.com  

 บรษิัทมีบรษิัทย่อย 2  บรษิัท คือ 

1. บรษิัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเมน้ต ์เรน้ทลัส ์จาํกดั ทะเบียนเลขที 0105534050216 ประกอบธุรกิจ ใหเ้ช่า รถเครน 

รถขุด รถตกั รถบดถนน รถบรรทกุติดเครน  และเครอืงจกัรหนกัเพอืใชใ้นอตุสาหกรรมก่อสรา้งและขนส่ง สาํนกังาน

ใหญ่ตงัอยู่เลขที 3 /4-5 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2563  มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 800,000,000 บาท  ประกอบดว้ยหุน้สามญั 80,000,000 หุน้ โดยมีมลูค่า

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท   ทังนีจํานวนหุ้นทีบริษัทฯ ถือ 79,999,994 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 99.99       โทรศัพท์ 

023126217-24 โทรสาร 023126747-8  http://www.bigcrane.co.th 

2. บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกัด(“โตโย”) ทะเบียนเลขที 0105542099504 สาํนักงานใหญ่ตงัอยู่เลขที 89 หมู่ที 9 

ถนนมิตรภาพ ตาํบลกลางดง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  เป็นบริษัททีดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายท่อ

เหล็กไรส้นิม ทใีชใ้นวงการก่อสรา้ง ตกแต่งบา้น โรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ อาทิ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรม

ยาและเวชภณัฑ ์ณวนัท ี31 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทนุชาํระแลว้ 400,000,000 บาท 



 

29 
 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 4,000,000 หุน้ โดยมีมลูค่าตราไวหุ้น้ละ 100 บาทจาํนวนหุน้ทีบริษัทฯ ถือ 2,040,000 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 51 โทรศพัท ์022740852-9 โทรสาร 022740850  http//www.toyomillennium.com 

 

 

บุคคลอ้างอิง   

1) นายทะเบียนหุน้สามญั 

 บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เลขที 93  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท ์0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991 

2) ผูส้อบบญัช ี

 นายสวุฒัน ์มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด สาํนักงานตงัอยู่เลขที 178 อาคาร

ธรรมนิติ ซอย เพมิทรพัย ์แขวง บางซอื เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800  โทรศพัท ์: 0 2596 0500  

5. ผู้ถือหุ้น 

ก) รายชือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 10 อนัดบัแรกทีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ.วนั

ปิดสมดุทะเบียนเพอืการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครงัที 24  ณ วนัที  19  มีนาคม 2564 มีดงัน ี

 
ข)การนบัรวมกลุม่การถือหุน้ของผูท้เีกียวขอ้ง 

รายชอืผูถื้อหุน้ทีรายงานการถือครองหลกัทรพัยใ์นลกัษณะการนบัรวมกลุ่มนามสกลุเดียวกนั มีสดัส่วนการถือหุน้ที

ปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ.วนัปิดสมดุทะเบียนเพอืการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครงัที 24 ณ วนัท ี        

19  มีนาคม 2564 มดีงันี        

          
ค)  การนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้กียวขอ้งและผูที้อยู่ภายใตผู้มี้อาํนาจควบคมุเกยีวกันเป็นกลุ่มเดียวกนั 

 ในกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัรายแรก ปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ.วนัปิดสมดุทะเบียนเพอืการประชมุ

 สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครงัที 24 ณ วนัที  19  มีนาคม 2564 มีดงันี           
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 1) 

 
 

 2) 

    
 

หมายเหตุ   ถึงแมว้่าในกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่ 10 อนัดับรายแรก จะมีผูถื้อหุน้ทีนามสกุลฉัตรจุฑามาสอยู่ 3 ท่าน ซึงแต่ละท่าน

มิไดก้ระทาํการรว่มกนั และไม่มีขอ้ตกลงทจีะใหใ้ชสิ้ทธิออกเสียงในเรอืงสาํคญัๆของกิจการไปในทางเดียวกนัแต่อย่างใด ซงึ

นางอนงคร์ตัน ์ฉัตรจุฑามาส ไม่ไดเ้ป็นผู้มีอาํนาจควบคุม และมีอาํนาจในการบริหารจัดการงานของบริษัท ส่วน       

1) นางภณัฑิรา ฉัตรจุฑามาส  และ2) นางสาวอนนัญา ฉัตรจุฑามาส  ถึงแมจ้ะเป็นกรรมการบริษัท แต่ก็มิไดเ้ป็นบุคคลที

กระทาํการรว่มกนัและไม่มีขอ้ตกลงทจีะใหใ้ชสิ้ทธิออกเสียงในเรอืงสาํคญัๆ ของกิจการไปในทางเดียวกันแต่อย่างใดทงัสิน 

6.นโยบายการจ่ายเงินปันผล     

- นโยบายของบรษิัท 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลนนับรษิัทคาดว่าจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ประมาณรอ้ยละ   ของกาํไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีแลว้หากไม่มีเหตกุารณจ์าํเป็นอนืใดและการจ่ายเงินปันผลนนัจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบรษิัทอย่าง

มีสาระสาํคญั  ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี   

-  นโยบายของบรษิัทย่อย 

 บรษิัทย่อยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให ้บรษิัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จาํกัด (มหาชน)  ในอตัราประมาณรอ้ยละ    ของกาํไร

สุทธิหลังหักภาษีแลว้ของบริษัทย่อย หากไม่มีเหตุการณ์จาํเป็นอืนใดและการจ่ายเงินปันผลนนัจะไม่มีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานปกติของบรษิัทย่อยอย่างมีสาระสาํคญั  ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทกุปี 
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7.โครงสร้างการจัดการ 

7.1  คณะกรรมการบรษิัท 

7.1.1 คณะกรรมการบรษิัท ณ.วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน  ท่านดงันี 

รายชอื ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครังที

ประชมุ 

จาํนวนครังทเีข้าร่วม

ประชมุ 

1.   นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์* กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 4 4 

2.   นายพงษ์ศกัด ิองัสพุนัธุ ์* 
กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4 4 

3.    นายธาดา พฤฒิธาดา * 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4 4 

4.    นายสรุชยั ชมภไูพสร * 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4 4 

5.    นายทรงวฒิุ ไกรภสัสรพ์งษ ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 4 4 

6.      นางภณัฑิรา ฉัตรจฑุามาส กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 4 4 

7.     น.ส.อนนัญา ฉัตรจฑุามาส 
กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 
4 4 

 

  หมายเหต ุ* กรรมการท่านเหล่านีไม่ไดเ้ป็นลกูจา้งหรอืพนกังานของบรษิัท หรือบรษิัทในเครือ  มีอิสระจากกลุ่มผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่  โดยถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

นิติบุคคล ทีอาจมีความขัดแยง้โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูเ้กียวขอ้งดว้ย   สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง  

7.1.2 อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการของบรษิัท 

- คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการทงัหลายทงัปวงของบริษัท และมีอาํนาจหนา้ทีดาํเนินการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคับของบริษัท และตามมติของทีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้และมีอาํนาจกระทาํการ

ใดๆ ตามทีระบุไวใ้นหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือทเีกียวขอ้งกบัการดงักล่าวนนั 

-   คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหนงึหรือหลายคน ปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือผูกพันบริษัท ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสาํคญัของบริษัท 

คณะกรรมการอาจกาํหนดรายชอืกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผูกพนับรษิัทได ้

-  มติทงัปวงของทีประชุมคณะกรรมการ ใหต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทมีาประชุม กรรมการคน

หนึงมีเสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซงึมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนัใน

กรณีทีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชขีาด 
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-  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาทีบรษิัททาํขึนไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม 

หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพมิขึนหรอืลดลงในบรษิัท หรอืบรษิัทในเครือ 

- คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย  เดือนต่อครงั 

-  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน 

หรือบริษัทมหาชนอืนๆ ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพอื

ประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอื้น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

- คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ือหุน้ 

และขอ้มติทงัหมดของทีประชุมลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถูกตอ้ง และหลักฐานนีใหเ้ก็บรกัษาไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัท 

หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดทาํหนา้ทีเก็บรกัษาไวใ้นทอ้งทีอนัเป็นทีตงัสาํนกังานใหญ่หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ไดแ้ต่ตอ้งแจง้ให้

นายทะเบียนทราบก่อน 

- ภายใตบ้งัคบักฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด คณะกรรมการมีอาํนาจทีจะขาย หรือจาํนองอสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ ของ

บริษัท หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์ดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึนไป หรือให ้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยืนฟ้องต่อศาล 

หรือมอบขอ้พิพาทใดๆ ใหอ้นุญาโตตลุาการ 

7.2 ผูบ้รหิาร  

7.2.1 ผูบ้รหิารของบรษิัท ณ วนัที  ธันวาคม   มีจาํนวน  5  ประกอบดว้ย 

   รายชอื ตาํแหน่ง 

1. นายทรงวฒิุ ไกรภสัสรพ์งษ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางภณัฑิรา ฉัตรจฑุามาส ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

3. นางสาวอนนัญา ฉตัรจฑุามาส กรรมการบรหิาร 

4. นายทสัชน ลีลาประชากลุ ประธานเจา้หนา้ทปีฏิบตัิการกลุ่มผลิตภณัฑโ์ลหะ 

5. นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายบญัชีและการเงิน 

 

   7.2.2  อาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

- เป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการทงัหลายทงัปวงของบรษิัท และมีอาํนาจหนา้ทีดาํเนินการภายในขอบเขตของ 

 กฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท 

- เป็นผูร้บัผิดชอบในดา้นการผลิตของบรษิัท 

- เป็นผูร้บัผิดชอบในดา้นการขายและการตลาดของบรษิัท 

- เป็นผูร้บัผิดชอบในดา้นบญัชีและการเงินของบรษิัท 

 7.2.3  อาํนาจอนมุตัิ และการทาํธุรกรรมของบรษิัทฯ 

- การทาํธุรกรรมทางการคา้ปกติของบริษัทฯระบุให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามตามทีจดทะเบียนไวต้่อกรม

 พฒันา ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์คือ นางสาวอนนัญา ฉตัรจฑุามาส นายทรงวฒุ ิ ไกรภสัสรพ์งษ์  

 นางภณัฑิรา ฉตัรจฑุามาส กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือ ชือรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท 
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-  การทาํธุรกรรมเกียวกบัการขอวงเงินสินเชอื การกูย้ืมเงิน คาํประกนั จาํนอง ซอื-ขายอสงัหารมิทรพัยที์จะตอ้ง 

จดทะเบียน การเปิด-ปิดบญัชีธนาคารประเภทต่างๆ ใหเ้สนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่กรณีที

กฎหมายกาํหนดใหใ้ชม้ติของทปีระชมุผูถื้อหุน้ 

 7.2.4 Organization chart   

 

 
 

 

7.3 เลขานกุารของบรษิัท 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที /  ไดม้ีมติแต่งตงัให ้นายสมชาย เอียมรอด เขา้ทาํหนา้ที เลขานุการ

บรษิัท ตงัแต่วนัที 1 มิถนุายน 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 7.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ เมือวันที 17 กรกฎาคม 2563 ทีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นครังที 23 ได้มีมติ

 กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจาํปี 2563 ดงันี 
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  องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 

ค่าตอบแทนของกรรมการ   

1.ค่าตอบแทนรายเดือน   

   -ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 

   -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 

   - เลขานกุารบรษิัท 7,500 บาท/คน/เดือน 7,500 บาท/คน/เดือน 

2.ค่าเบียประชมุ   

   - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครงั 20,000 บาท/คน/ครงั 

   - กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครงั 10,000 บาท/คน/ครงั 

   - เลขานกุารบรษิัท 5,000 บาท/คน/ครงั 5,000 บาท/คน/ครงั 

3.ค่าตอบแทน(โบนสั)   

คณะกรรมการบรษิัท ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย :  (คณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และอนกุรรมการอนืๆ ) 

ค่าตอบแทนรายเดือนกาํหนดจ่ายเพิมขึนจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตาํแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ   ค่าเบียประชมุกาํหนดจ่ายเป็นรายครงัเฉพาะครงัทีมาประชมุ  

1.ค่าตอบแทนรายเดือน   

-ประธานกรรมการตรวจสอบ  5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน 

2.ค่าเบียประชมุ   

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครงั 20,000 บาท/คน/ครงั 

   - กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครงั 10,000 บาท/คน/ครงั 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการทจี่ายเป็นตวัเงิน ประจาํปี 2563 ไดแ้ก่ ค่าเบยีประชมุ ค่าตอบแทนกรรมการ จาํนวน  

 7  รายเป็นเงินทงัสิน 1.94 ลา้นบาท   

(2) ค่าตอบแทนอนื ไม่มี  

 8.4.2   ค่าตอบแทนรวมผูบ้รหิารของบรษิัท ในงวดปี 2563 มีดงัน ี

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอืน ค่าเบียประชุม และผลประโยชน์

 พนักงานหลังออกจากงาน เป็นจํานวนเงินทังสิน 11.30 ล้านบาท/ปี และ 31.10 ล้านบาท/ปี สําหรับงบ

 การเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมตามลาํดบั   

(2) ค่าตอบแทนอืน    ไม่ม ี
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8.5    บคุลากร 

  ณ วันที  ธันวาคม 3 พนักงานในบริษัทไม่รวมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยมีทังสิน 66 คน มี

ผลตอบแทนรวมของปี 3 เป็นเงิน 22.23 ลา้นบาท ลกัษณะผลตอบแทนทีใหก้ับพนกังานคือเงินเดือน ค่าล่วงเวลาเบีย

เลียง โบนสั และค่านายหนา้จากการขาย    มีสายงานหลกัดงันี 

 สาํนกับรหิาร        15  คน 

 บญัช ี           6  คน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ         2  คน   

 ขาย         11         คน 

      คลงัสินคา้และขนส่ง       17  คน 

 โครงการ          13           คน 

      โรงงาน           9  คน 

      เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ         1  คน 

8. การกาํกับดูแลกิจการ 

8.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกับดแูลกิจการทีดี มีความมุ่งมนัและตงัใจทีจะปฏิบตัิตาม

หลักการดังกล่าว โดยไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน กาํกับดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการ

ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพอืประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจรยิธรรม

ทางธุรกิจในปีทีผ่านมาคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิทดีีสาํหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบียน (Code of 

Best Practices) ทเีป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทดีีดงันี 

8.2  คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชดุย่อยเพือช่วยในการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัท ดงัน ี

8.2.1 กรรมการตรวจสอบ :  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการทเีป็นอิสระประกอบดว้ย 

 ก.รายชอืและตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชอื ตาํแหน่ง 

.นายพงษ์ศกัดิ องัสพุนัธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายสรุชยั ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

       *หมายเหต ุ กรรมการตรวจสอบทงั 3 ท่านเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 

 ข.ขอบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ดว้ยทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน) ครงัที /  เมอืวนัที 10 เมษายน  ไดมี้มติ 

กาํหนด ขอบเขต หนา้ท ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึมีรายละเอียด ดงันี 

1) สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน(internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) 

 ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
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 ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดที

 รบัผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทาํหนา้ทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทงัเขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ย

อย่างนอ้ยปีละ  ครงั 

5) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

 และขอ้กาํหนดของตลาดทรพัย ์ทงันี เพือใหม้นัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อ

 บรษิัท 

6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซงึรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปน ี

6.1 ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทเีชอืถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

6.2 ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

6.3 ความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนด ของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

6.4 ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5 ความเห็นเกียวกบัรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6.6  จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ 

ท่าน 

6.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฎบัตร 

(charter) 

6.8 รายการอนืทีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ทีและความรบัผิดชอบที

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7) ปฏิบตัิการอนืใดตามทคีณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :   คณะกรรมการบริษัทกาํหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจาณาค่าตอบแทนกาํหนด   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย 

 รายชอื ตาํแหน่ง 

1. นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสรุชยั ชมภไูพสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวอนนัญา ฉัตรจฑุามาส กรรมการบรหิาร 

 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบืองตน้ทเีหมาะสม โดยใชข้อ้มูล

ค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมทังผลประกอบการของบริษัทประกอบการ

พิจารณากาํหนด ก่อนนาํเสนอความเห็นต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาตดัสินใจขนัสดุทา้ย 
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8.3 การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

           8.3.1 กรรมการบรษิัท 

 การสรรหากรรมการนนั บริษัทฯ จะใหค้วามสาํคญักับบุคคลทีมี ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์มีประวตัิการ

ทาํงานทีดี และมีภาวะผูน้าํวิสยัทศันก์วา้งไกล รวมทงัมีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนม ี ทัศนคติทีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศ

เวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ยงัจะคาํนึงถึงคุณสมบตัิทีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย โดยมีกระบวนการที

โปรง่ใส สรา้งความมนัใจใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยจะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพจิารณาและนาํเสนอบุคคล

ทีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อทีประชมุคณะกรรมการพิจารณาว่าเห็นควรนาํเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาคดัเลือกหรือไม่ 

หากเห็นควรก็จะนาํรายชือพรอ้มประวัติเสนอใหท้ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก  ซึงการแต่งตงักรรมการมี

หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บังคบัของบริษัท ซงึกาํหนดใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบดว้ยกรรมการอย่าง

นอ้ย 5 คน โดยใหท้ปีระชมุใหญ่เป็นผูพิ้จารณาเลือกตงั และใหค้ณะกรรมการเลือกตงักรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ 

และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และตาํแหน่งอืนตามทีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ย

กว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถนิทอียู่ในราชอาณาจกัรใหที้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดงัต่อไปนี 

 1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ต่อหนึงเสียง  

 2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น 

  กรรมการก็ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

 3) บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที 

  จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้ับการเลือกตังในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

  เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครงันนั  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชขีาด 

 

 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครงั กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึงในสามโดยอตัรา ถา้

จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสดุกบัส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้

กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทสีดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนนัอาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีก

ก็ได ้

 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ตาํแหน่งเมอื  

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั 

 (4) ทปีระชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

 (5) ศาลมีคาํสงัใหอ้อก 

 ทีประชุมผูถ้ือหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวน

หุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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8.3.2 กรรมการอิสระ 

 ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตังกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมใน

คณะกรรมการบรษิัท   เพอืทาํหนา้ทีในการเป็นกรรมการอิสระของบรษิัท   หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตาม

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบตัิของผูท้ีมาทาํหนา้ทีเป็นกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและ

ลักษณะตอ้งห้ามของกรรมการตาม พรบ.บริษัทมหาชน  และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถึง

ประกาศ ขอ้บังคับ  และ/หรือระเบียบทีเกียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิการศึกษาความเชียวชาญเฉพาะดา้น (เช่น 

ความเชียวชาญทางบญัชีและการเงิน ประสบการณก์ารทาํงานและความเหมาะสมอืน ๆประกอบกัน เพือนาํมาเสนอต่อที

ประชมุผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการของบรษิัทต่อไป 

 8.3.3 กรรมการตรวจสอบ 

ผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิัท  (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตงักรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 ท่านเขา้รว่มใน 

คณะกรรมการบริษัท เพือทาํหนา้ทีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็น

กรรมการอิสระและมีจาํนวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีกาํหนดว่าดว้ย

คณุสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปนี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

 รว่มและนิติบคุคล ทอีาจมคีวามขดัแยง้โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูเ้กียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการทีมส่ีวนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทปีรกึษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลทีอาจมี

ความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตงั 

3. ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และนิติบคุคลทอีาจมี     

ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ 

ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้รหิาร ของผูท้มีีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าวไม่

นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตงั 

4. ไม่ทาํรายการเกิน 20 ลา้นบาท หรือ 3 % ของสินทรพัยที์มีตวัตนสทุธิแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า  ยกเวน้ 

ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการก่อนทาํรายการดว้ยมติเอกฉันท ์มีเหตจุาํเป็นและสมควร ไม่ไดเ้กิดขีนสมาํเสมอ

และต่อเนอืง รวมทงัไดเ้ปิดเผยการทาํรายการในแบบ 56-1/รายงานประจาํปี/หนงัสือนดัประชมุ (กรณีต่อวาระ) 

5. หา้มเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพทุกกรณี  ผูส้อบบัญชี ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย การประเมิน

ราคาทรพัยสิ์น ไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อปี ยกเวน้ไดร้บัอนมุัติจากคณะกรรมการก่อนทาํรายการดว้ยมติเอกฉันท ์

มีเหตุจาํเป็นและสมควร ไม่ไดเ้กิดขึนสมาํเสมอ และต่อเนือง รวมทงัไดเ้ปิดเผยการทาํรายการในแบบ 56-1 /

รายงานประจาํปี/หนงัสือนดัประชมุ (กรณีต่อวาระ) 

6. ไม่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบตุรผูบ้รหิาร ผูถื้อ

หุน้ใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคมุหรือบคุคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือ

บรษิัทย่อย 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัแต่งตงัเพอืเป็นตวัแทนกรรมการของบรษิัทผูถื้อหุน้ใหญ่หรอืผูถื้อหุน้ทีเป็นผูเ้กียวขอ้ง 

 กับผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท 
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8.   ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 

9. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ 

 บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทในกลุม่ เฉพาะทเีป็นบรษิัทจดทะเบียน 

11.   มีความรูด้ีและมปีระสบการณเ์พียงพอทีสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการ  

 ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านทีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอทาํหนา้ทีสอบทานความน่าเชือถือของงบ

 การเงินได ้ 

        

 8.3.4 ผูบ้รหิาร 

บรษิัทมีนโยบายทีจะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลือกบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณท์เีกียวขอ้งกบั

ธุรกิจและจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากประธานกรรมการบรหิารซงึเป็นบคุคลทคีณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 

8.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยนนั บรษิัทไดม้ีการจดัส่งกรรมการบรหิารของบรษิัท เขา้ไปดาํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการบริหารบริษัทย่อยร่วมดว้ย มีหนา้ทีในการควบคมุ และกาํหนดนโยบายการบริหารกิจการงานต่างๆ ของบริษัท

ย่อย และผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนั  กล่าวคือ  

 8.4.1 บรษิัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเมน้ต ์เรน้ทลัส ์ณ.วนัท ี31 ธันวาคม 2563 ประกอบไปดว้ยกรรมการ 7 ท่านคือ 
 

             รายชอื ตาํแหน่ง 

1. นายกนกศกัด ิปินแสง 

2. พลเอกณฐัติพล กนกโชต ิ  

3. พลเอกประเสรฐิ ยงัประภากร 

4. นายวิชิต ลือชยัประสิทธิ 

5. นายทรงวฒิุ ไกรภสัสรพ์งษ์ * 

กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรหิาร/รองประธานกรรมการ 

6. นางภณัฑิรา ฉัตรจฑุามาส * กรรมการบรหิาร 

7. นางสาวอนนัญา ฉัตรจุฑามาส * กรรมการผูจ้ดัการ 

      หมายเหต ุ * หมายถึง กรรมการบรษิัทย่อยทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิารของบรษิัท 
 

 โดยกาํหนดจาํนวนหรือชอืกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทคือ นางสาวอนนัญา ฉตัรจฑุามาส  

 นายทรงวฒุ ิ ไกรภสัสรพ์งษ์ นางภณัฑิรา ฉตัรจุฑามาส กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือรว่มกนั  

 และประทบัตราสาํคญับรษิัท 
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 8.4.2 บรษิัท โตโยมิลเลนเนียม จาํกดั ณ.วนัที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบไปดว้ยกรรมการ 3 ท่านคือ 

 รายชอื ตาํแหน่ง 

1.นางภณัฑิรา ฉัตรจฑุามาส * 

2.นายสมศกัด ิสิรเิลอสรวง 

3.นางสาวนนัทพทัธ ์ธนาพฒันโ์ชคชยั 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 หมายเหต ุ * หมายถึง กรรมการบรษิัทย่อยทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิารของบรษิัท 

 โดยกาํหนดจาํนวนหรือชอืกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทเป็นดงันีคือ นางภณัฑิรา ฉัตรจฑุามาส  

           นายสมศักดิ สิริเลอสรวง นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย กรรมการสองในสามคนนี ลายมือชือร่วมกันและ

 ประทบัตราสาํคญัของบรษิัท 

 

8.5 การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

 -  กาํหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  

 -  หา้มไม่ใหผู้บ้รหิารหรือหน่วยงานทีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบุคคลทีไม่

มีหนา้ททีเีกียวขอ้ง  

 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการดาํรงรกัษาไวซ้ึงระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล เพือใหม้นัใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่า

การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทจีะดาํรงรกัษาไวซ้งึทรพัยสิ์น และเพือใหท้ราบจดุอ่อนเพอื

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสาํคัญ ในการนี คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบรษิัทโดยรวมอยู่ในระดบั

ทีน่าพอใจและสามารถสรา้งความเชือมนัอย่างมีเหตุผลต่อความเชอืถือไดข้องงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2563 

 

8.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 

 -  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

รายการท ี ชอืบริษทัผู้จ่าย ชอืผู้สอบบัญช ี ค่าสอบบัญช ี

1 บรษิัท ที.ซี.เจ เอเซีย จาํกดั (มหาชน) น า ย สุ วั ฒ น์  ม ณี ก น ก ส กุ ล 

ท ะ เ บี ย น เ ล ข ที   จ า ก     

บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

1,050,000 

2 บรษิัท บิกเครน แอนด ์อิควิปเมน้ต ์เรน้ทลัส ์จาํกดั 680,000 

3 บรษิัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั 620,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี 2,350,000 

  - ค่าบรกิารอนื (Non – Audit fee) : ไม่ม ี

 

  



 

41 
 

8.7 การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดีีในเรอืงอนืๆ  

 ในปีทีผ่านมาบริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดินสาํหรบับริษัทจดทะเบียนตามแนวทางทีตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด ดงันี 

8.7.1 สิทธิของผูถื้อหุน้  

 1) คณะกรรมการตระหนกัถึงหนา้ทีในการดูแลและคุม้ครองใหผู้ถ้ือหุน้ทกุรายไดร้บัสิทธิพนืฐาน อนัไดแ้ก่ 

 ก. สิทธิไดร้บัใบหุน้และสิทธิการโอน และไดร้บัสารสนเทศทีเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบทีเหมาะสม

       ในการตดัสินใจทมีีผลกระทบต่อบรษิัทและตนเอง 

 ข. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือตัดสินใจในการเปลียนแปลง                              

       ในนโยบายทสีาํคญัของบรษิัทและในสิทธิของผูถ้ือหุน้ทคีณะกรรมการตอ้งขอความเห็นชอบจากที

  ประชุมผูถ้ือหุน้  

 ค. สิทธิเลือกตงัและถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีอิสระ 

 ง. สิทธิในส่วนแบ่งกาํไร         

 2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกียวกับสถานที เวลา ทีบริษัทได้จัดไว้อย่างเหมาะสม       

ตลอดจนวาระการประชุม และขอ้มูลทงัหมดทีเกียวขอ้งกับเรืองทีตอ้งพิจารณา ซึงในวาระการ จ่ายเงินปันผลนนับริษัทฯได้

เปิดเผยจาํนวนเงินทีจ่ายจรงิเปรียบเทียบกบันโยบาย โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนการ

ประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์3  วัน ติดต่อกัน และไม่นอ้ยกว่า 3 วันก่อนวนัประชุม รวมถึง

เผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวล่วงหนา้ไวใ้น Website   ของบรษิัทก่อนจดัส่งเอกสาร 

 3) ในวาระเลือกตงักรรมการ ผูถ้ือหุน้สามารถเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้คนหนึงคะแนนเสียง

เท่ากบัหนงึหุน้ต่อหนึงเสียง 

 4) ภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมายและภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัท ผูถื้อหุน้สามารถขอใหค้ณะกรรมการเพิมเรืองใน

วาระการประชมุและสามารถตงัคาํถาม ขอคาํอธิบายและแสดงความเห็นของตนไดอ้ย่าง เหมาะสม 

 5) ประธานกรรมการ กรรมการและผูบ้รหิารทเีกียวขอ้ง มีความรบัผิดชอบในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ เพอืตอบคาํถาม

แก่ผูถื้อหุน้ 

 6) หลงัการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศเกียวกบัผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง 

8.7.2 การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

 1)  ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจาํนวนหุน้ทตีนมี และมีความเท่าเทียมกนัในสารสนเทศ เกียวกบับรษิัท 

 2) ผูถื้อหุน้จะไดร้บัสารสนเทศทีจาํเป็นอย่างเพยีงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัท และบริษัทไม่แสดงความเอน

เอยีงกบัผูถ้ือหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึง โดยการใหส้ารสนเทศทยีงัไม่เปิดเผย 

 3)  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการปฏิบติัโดยยุติธรรม 

8.7.3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 บริษัทไดใ้หค้วามสาํคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนักงานและ

ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ คู่แข่ง เจา้หนี ภาครฐัและหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

เนืองจากบรษิัทตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ ซงึจะสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและสรา้งกาํไรใหก้บั

บรษิัท ซงึถือว่าเป็นการสรา้งความสาํเรจ็ในระยะยาวของบรษิัทได ้โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1) คณะกรรมการตระหนักและรบัรูถ้ึงสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สียตามทีกฎหมายกาํหนดและสนับสนุนใหม้ีการเงินที

มนัคงอย่างยงัยืน คณะกรรมการมนัใจว่าสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัการคุม้ครองและปฏิบตัิดว้ยดี 



 

42 
 

 2) กรรมการคาํนึงถึงผลประโยชนท์ไีดร้บัและการทาํประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย ในการสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการ

แข่งขนั และการทาํกาํไรใหก้ับบรษิัท       

 3) คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือ

พฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองคก์ร ทงัจากพนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอืน รวมถึง

รายงานทางการเงินทีไม่ถกูตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง และกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพือใหผู้มี้ส่วน

ไดเ้สียมีส่วนรว่มในการสอดส่องดูแลผลประโยชนข์องบรษิัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน 

 

8.7.4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลนีเป็นส่วนหนึงของนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัท บริษัทมุ่งมันใน การให้

ขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกันแก่ผูถ้ือหุน้ สถาบนัการเงิน บริษัทหลกัทรพัย ์นกัลงทุน รวมไปถึงผูท้ีตอ้งการใชข้อ้มูล ทางการเงิน 

และสาธารณชนทวัไป โดยใหค้วามสาํคญัอย่างทีสดุในการสือสารอย่างเปิดเผย ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา และสมาํเสมอ

เกียวกับขอ้มูลในอดีตและการสรา้งมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อขอ้มูลทังในดา้นบวกหรือ ดา้นลบ แต่บริษัทยังคง

ตระหนักถึงความจาํเป็นในการเก็บความลบัทางธุรกิจเกียวกับขอ้มลูทางธุรกิจทีสาํคญัและกลยุทธใ์นการดาํเนินงาน ทงันี

นโยบายนีจะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดการเปิดเผยขอ้มลูของตลาด หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนีครอบคลุมถึงทุกวิธีทีบริษัทใชใ้นการ

สือสาร เช่น รายงานประจาํปี และรายงาน ผลการดาํเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผูถื้อหุ้น 

เว็บไซตข์องบริษัท นอกจากนียงัรวมไปถึง การพูดโดยวาจาทงัการประชุมเป็นกลุ่มและการประชมุสองต่อสอง หรือ การพดู

ผ่านโทรศพัทก์ับนกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทุน การใหข้อ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์หรือสืออืนๆ การใหส้มัภาษณก์ับสือมวลชน และ

การแถลงข่าว เป็นความมุ่งมนั ของบรษิัททีจะใหน้โยบายนใีชก้บับคุคลทมีีผลต่อการบรหิารงานของบรษิัท และสนบัสนุนให ้

บุคคลเหล่านนัใชน้โยบายนี 

8.7.5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

          1)    ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน ์     

  การสรรหากรรมการนนั บริษัทฯ จะใหค้วามสาํคญักับบคุคลทีมี ความรูค้วามสามารถ ประสบการณมี์ประวตัิการ

ทาํงานทีดี และมีภาวะผูน้าํวิสยัทศันก์วา้งไกล รวมทงัมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติทีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศ

เวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ยงัจะคาํนึงถึงคุณสมบตัิทีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย โดยมีกระบวนการที

โปรง่ใส สรา้งความมนัใจใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 เพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนค์ณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบไดดู้แลอย่างรอบคอบเมือเกิด

รายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รวมทงักาํหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูเ้กียวขอ้งนาํขอ้มลู

ภายในของบรษิัทไปใชเ้พอืประโยชนส่์วนตนดงัน ี

 - รายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ :  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ราบถึง

รายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการทีเกียวโยงกัน และไดพิ้จารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครงั 

รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์ โดยราคาและเงอืนไขเสมือนทาํรายการกับบคุคลภายนอก (Arm’s 

Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในขอ้ 6 (งบการเงินของบริษัทและ

บรษิัทย่อย  สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต)แลว้ 
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 3)   จรยิธรรมธุรกิจ 

 บริษัทออกขอ้พึงปฏิบตัิเกียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังาน เพือใหผู้ท้ีเกียวขอ้งยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ทีตามภารกิจดว้ยความซือสตัย ์สจุริต และเทียงธรรม ทงัการปฏิบัติต่อบริษัท และผูม้ีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม  และบริษัทไดต้ิดต่อสือสารกับพนักงานอย่างสมาํเสมอ และติดตามการปฏิบัติตาม

แนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

4) การถ่วงดลุของกรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน  ท่านประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นผู้บริหาร  ท่าน กรรมการอิสระ   ท่านและ

กรรมการตรวจสอบ    ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ  ของกรรมการทงัคณะ 

5) การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย ์และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่าย

บรหิาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกบักรรมการผูจ้ดัการ เพอืเป็นการแบ่งแยกหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลและ

การบรหิารงานประจาํ 

6) การประชมุคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีกาํหนดการประชมุโดยปกติเป็นประจาํทกุ 3 เดือนและมีการประชมุพิเศษเพมิตามความจาํเป็น โดย

มีการกาํหนดวาระชัดเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ เลขานุการคณะกรรมการ

บรษิัทในฐานะผูที้ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระ

การประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ ส่งใหค้ณะกรรมการก่อนการประชมุล่วงหนา้ 7 วนั เพือใหค้ณะกรรมการไดมี้

เวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชมุ ปกติการประชุมแต่ละครงัจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง โดยในปี 2563  

ทีผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติจาํนวน  4 ครงั  ทังนี ไดม้ีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณอ์ักษร 

จดัเก็บรายงานการประชุมผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้เีกียวขอ้งตรวจสอบได ้   

 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย 

รายชอืกรรมการ            คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหา การเข้าร่วม 

    (จาํนวนครังทเีข้าร่วมประชมุ/จาํนวนครังทปีระชุม) ตรวจสอบ และพิจารณาค่าตอบแทน การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.       นาย อาํนวย ปรีมนวงศ ์ x x 1/1 

2.       นาย ทรงวุฒิ ไกรภสัสรพ์งษ ์ x x 1/1 

3.       น.ส. อนนัญา ฉัตรจฑุามาส x 1/1 1/1 

4.       นาง ภณัฑิรา ฉตัรจฑุามาส x x 1/1 

5.       นาย พงษ์ศกัดิ องัสพุนัธุ ์* 4/4 x 1/1 

6.       นาย ธาดา พฤฒิธาดา * 4/4 1/1 1/1 

7.       นาย สรุชยั ชมภไูพสร * 4/4 1/1 1/1 
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9. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

 ดว้ยเหตุทีบริษัทตอ้งประกอบธุรกิจอยู่รวมกบัชุมชนและสงัคม บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จาํกัด (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึง

ความสาํคญัของการปฏิบตัิงานขององคก์รทมีีต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) ทงัในความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม และชุมชน ทเีป็นส่วนทเีกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัโดยตรง และความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมในส่วนทีบริษัททาํประโยชนอื์นนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกติ อีกทงักระแสการอนุรกัษ์สิงแวดลอ้มและการ

ส่งเสริมการปฏิบัติการทีจะมีส่วนช่วยต่อการลดความรุนแรงของการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (World Climate 

Change) ทีตืนตวัมากในหลายปีมานี ทาํใหภ้าครฐัและองคก์รอิสระต่างๆ ลว้นใหค้วามสาํคญั ประเทศไทยไดใ้หค้าํมนัต่อ

องคก์ารสหประชาขาติทีจะช่วยลดภาวะโลกรอ้นแลว้ บริษัทเป็นองคก์รธุรกิจหนึงทีสามารถเป็นส่วนหนึงของประเทศและ

ประชาคมโลกในการฟืนฟแูละรกัษาแวดลอ้มใหส้ภาพภูมิอากาศและสิงแวดลอ้มทดีีต่อไป 

9.1 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการส่งเสริมบรรษัทภิบาล (corporate governance) 

 เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการการกาํกับกิจการทีดี  บริษัทไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในชุมชนและสงัคม

รวมถึงการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสทีทาํให้องคก์รเป็นองคก์รโปร่งใสและมีหลักการธรรมภิบาลทีชัดเจน ในปี 2563 

บรษิัทไดด้าํเนินการปฏิบติังานในเรอืงดงักล่าวต่อไปน ี

   9.1.1 ทมีา:  คณะกรรมการบรษิัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จาํกัด (มหาชน) ไดท้บทวนขอ้กาํหนดจรยิธรรมและจรรยาบรรณที

ใช้มาตังแต่ปี 2549 และเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพือให้บุคลากรในทุกระดับ

ดาํเนินงานไดอ้ย่าง โปร่งใส ซือสัตย ์รบัผิดชอบต่อสังคมรวมทงัสิงแวดลอ้ม และสามารถแข่งขนัได ้จึงไดแ้กไ้ขขอ้กาํหนด

จริยธรรมและจรรยาบรรณใหม่ใหเ้ป็นหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีซงึไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม

ครงัที 6/2553 วนัท ี15 พฤศจิกายน 2553 โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 ทคีรอบคลมุถึงความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและสิงแวดลอ้มดว้ย 

  9.1.2 แนวทาง: คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดหลกัปฏิบตัิในเรืองทีเกียวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหผู้บ้ริหาร

และพนกังานปฏิบตัิ ซงึรวบรวมมาจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดีี 2554 ไดด้งัน ี

   1) หลกัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย: ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการ คณะกรรมการย่อย ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูคา้ 

ผูข้ายสินคา้และใหบ้รกิาร สถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งและคู่แข่งขนั เป็นตน้ 

   - ตระหนักและรบัรูถ้ึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามทีกฎหมายกาํหนดและสนับสนุนใหม้ีการเงินทีมนัคง

อย่างยงัยืน คณะกรรมการมนัใจว่าสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัิดว้ยดี 

  - กรรมการคาํนึงถึงผลประโยชน์ทีได้รับและการทําประโยชน์ของผู้มีส่วนไดเ้สีย ในการสรา้งความ

ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั และการทาํกาํไรใหก้บับรษิัท 

  - มีความมุ่งมนัในการปฏิบัติต่อผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย ทังผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี พนักงานและสังคม

โดยรวมอย่างยตุิธรรม ใหค้วามเท่าเทียมและปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียม 

  - ใหด้าํเนินธุรกิจเป็นอย่างการคา้ขายทีเป็นธรรม ไม่ร่วมกันกับคู่แข่งขนักาํหนดราคา ไม่เอาเปรียบผูข้าย

และผูใ้หบ้รกิาร  

  - สินคา้และบริการทีส่งต่อถึงมือลูกคา้จะตอ้งคาํนึงถึงให้มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค รวมถึงความ

ปลอดภยัของผูบ้รโิภคในการใชสิ้นคา้และบรกิารนนัๆ 

 2) หลักของการต่อตา้นทุจริตคอรปัชนั: ซึงหมายถึงการต่อตา้นมิใหทุ้กคนในองคก์รทาํการทุจริตในการนาํทรพัยสิ์น

ขององคก์รไปใชส่้วนตวั การรบัเงินสินบน และการใหสิ้นบนแก่ผูอื้น 
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 - เพือใหก้ารปฏิบตัิงานเกียวกับการจัดซือและจดัจา้งเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรกัษา

ภาพพจนท์ดีีของบริษัทไวอ้ย่างต่อเนือง จึงกาํหนดใหก้ารจดัซอืและจดัจา้งจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทาํงาน (Working 

Procedure) ทีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั โดยมีหลกัการการขอซือ การตรวจสอบราคาของสินคา้และบริการ การอนุมตัิใบสงั

ซือ การตรวจรบัสินคา้และบรกิาร เป็นตน้ รวมทงัใหมี้ระบบตรวจสอบภายในในการจดัซอืจดัจา้ง อย่างสมาํเสมอ 

  -  คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย

จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองคก์ร ทงัจากพนกังานและผูมี้ส่วนได้

เสียอืน รวมถึงรายงานทางการเงินทีไม่ถกูตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง และกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

เพอืใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนรว่มในการสอดส่องดูแลผลประโยชนข์องบรษิัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน 

  - ใหเ้ขา้รว่มกบัองคก์รทเีกียวขอ้งในการต่อตา้นคอรปัชนั 

  3) หลกัของการปฏิบตัิต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนษุยธรรม:  

   - ส่งเสริมการปฏิบัติใหเ้กิดผลในทางทีดีกว่าเสมอแก่บุคคลทุกฝ่าย โดยผลกัดนัทุกหน่วยงานใหมุ้่งเน้น

พฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา 

   - ให้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและให้ความยุติธรรมในการพิจารณาความชอบการ และการ

พิจารณาลงโทษ 

   - ในการคดัเลือกพนกังานเขา้ทาํงานในตาํแหน่งทีเหมาะสม ใหม้ีความเท่าเทียมกนัทงัพนกังานหญิงและ

ชาย หา้มมิใหใ้ชแ้รงงานเด็กทีผิดกฎหมาย หากเป็นการรบันักศึกษาเข้าฝึกงานจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบียเลียงตรง

ตามทกีฎหมายแรงงานกาํหนดไว ้

 4) หลักการดแูละรกัษาสิงแวดลอ้มและชุมชน: บริษัทถือว่า ระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และ

สิงแวดลอ้มเป็นส่วนหนึงของธุรกิจ ซึงเป็นหนา้ทีและความรบัผิดชอบโดยตรงของผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนในอนัทีจะ

ปฏิบตัิอย่างเขม้งวด 

  - ปฏิบตัิงานใหเ้กิดความปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบ ทงัต่อตนเอง ผูที้เกียวขอ้ง ชมุชน และสิงแวดลอ้ม 

  - ปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั ดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิงแวดลอ้ม และพลงังาน 

  - ป้องกนัภาวะมลพิษ ไม่ปล่อยของเสียทงันาํเสียและฝุ่ นควนั ออกจากสถานประกอบการ 

  - ป้องกนัอบุตัิเหตใุนการทาํงาน 

  - ใช้พลังงานทุกชนิดโดยประหยัดเพือเป็นการลดการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลก           

อนัอาจจะเป็นผลใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น 

  - ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

  - พฒันาระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิงแวดลอ้มอย่างต่อเนือง 

 5) หลกัการการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทีเป็นประโยชนต์่อสิงแวดลอ้มและสงัคม: ใหม้ีการพฒันาคิดคน้เพอืผลิต

หรือนาํเขา้ซงึผลิตภณัฑใ์หม่หรือคิดคน้วิธีการผลิตทีทาํใหก้ารประกอบธุรกิจสามารถรกัษาสิงแวดลอ้มและเป็นประโยชนต์่อ

สงัคม 

9.2 การดาํเนินงาน  

 ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยไดน้าํแนวนโยบายเกียวกบัความรบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มและสงัคมมาปฏิบตัอิย่าง

ต่อเนือง การดาํเนินงานทีรายงานในทีนีเป็นการดาํเนินงานทีเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มทีเกียวกบัธุรกิจ

โดยตรง (CSR in process) เท่านนั ซงึสามารถแสดงเป็นรายละเอียดไดด้งัน ี
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 9.2.1 บรษิัทและบรษิัทย่อยทดีาํเนินธุรกิจเกียวกบัเครอืงจกัรกลหนกัประเภทเครนและรถยก 

 1) ฝ่ายบริหารไดก้าํชบัใหพ้นักงานทีทาํหนา้ทีในการจดัส่งรถเครนใหป้ระหยดันาํมนั โดยจัดเทียววิงใหไ้ดง้านมาก

ทีสุด ลดการให้รถบรรทุกหัวลากเหล่านันวิงรถเปล่าทังขาไปและกลับ ผลจากการดาํเนินงานเรืองนี สามารถควบคุม

ค่าใชจ้่ายค่าเชอืเพลิงประเภทนาํมนัดีเซลทมีใีชป้รมิาณลดลง ส่งผลต่อการลดตน้ทนุการดาํเนินงาน 

 2) บรษิัทและบรษิัทย่อย ไดร้บัพนกังานทงัชายหญิงเขา้ทาํงานในตาํแหน่งทีสมควร มีการจา้งงานผูพิ้การทางรา่งกาย

เขา้มาทาํงานในจาํนวนทีเป็นไปตามทีกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยไ์ดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์ว ้นอกจากนี

บรษิัทและบรษิัทย่อยไม่ปรากฏการจา้งแรงงานเด็ก ส่วนพนกังานหญิงทตีงัครรภใ์หใ้ชสิ้ทธิลาคลอดตามกาํหนด 

 3) บรษิัทย่อย (บรษิัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั) ไดเ้ขา้รว่มโครงการรว่มกบัองคก์ารบรหิารก๊าซเรือนกระจก(องคก์าร

มหาชน) เพือทาํการวดัคารบ์อนฟุตปรินทอ์งคก์ร (Carbon Footprint Organization) ในปี 2563 บริษัทไดท้าํซาํในการวดัค่า

คารบ์อนฟุตปรินทอ์งคก์รอีกครงัเพือควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจาํใหต้าํลง  และสามารถใชเ้ป็นค่าพืนฐานในกิจกรรม

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของทังอุตสาหกรรมเหล็กต่อไป จึงนับไดว้่าบริษัทย่อยแห่งนีมีความตระหนักรูแ้ละ

ดาํเนินการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันจะเป็นประโยชนต์่อกระบวนการแกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเช่นกัน 

 4) บรษิัทและบรษิัทย่อยทดีาํเนินธุรกิจเกียวกับเครืองจกัรกลหนกัประเภทเครนและรถยกใหค้วามสาํคญัในดา้นความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน และบุคคลอนืๆ ทีอาจจะไดร้บัผลกระทบจากการปฏิบตัิงานของเครอืงจกัรฯ โดย

ไดจ้ัดตงัใหม้ีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (ค.ป.อ.) ทีมาจาก กฎกระทรวง 

เรืองกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   

พ.ศ.2549 ตงัแต่ปี 2559  สาํหรบัในปี 2563 บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัความปลอดภยัดงันี 

            4.1) จดัใหม้ีสวสัดิการดา้นการตรวจสขุภาพประจาํปีพนกังาน   

  4.2) จดัอบรมหลกัสตูร  “การฝึกซอ้มดบัเพลิงและการฝึกซอ้มหนีไฟ  

           4.3) จดัอบรมหลกัสตูร การฝึกอบรมผูบ้งัคบัปันจนั ชนิดปันจนัหอสงู รถ เรือปันจนั ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัปันจนั 

ผูย้ึดเกาะวสัด ุเพอืใหพ้นกังานใชง้านไดอ้ย่างถกูตอ้งปลอดภยั  

           4.4) ตรวจสอบและทดสอบ Overhead Crane ทกุ 6 เดือน (ปจ.1) 

              4.5) ตรวจสอบและทดสอบ Mobile Crane ทกุ 3 เดือน (ปจ.2) 

               4.6) ตรวจสอบสภาพพืนทีการปฏิบัติงานทีเครืองจักรออกไปทาํงาน โดย หน่วยงานความปลอดภัย, (SA) และ

หน่วยงานควบคมุคุณภาพ (QC) 

  4.7) จดัโครงการฝึกอบรม พนกังานขบัรถเครนรุน่ท ี  
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ภาพการตรวจสขุภาพพนกังาน เมอืวนัที 6 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

ภาพการฝึกซอ้มดบัเพลิงและการฝึกซอ้มหนีไฟ เมอืวนัที 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
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หลกัสตูร ทวนสอบปันจนั 4 ผู ้วนัที 31 ก.ค.63 และ 14 พ.ย.63 
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จดัโครงการฝึกอบรม พนกังานขบัรถเครนรุน่ท ี1 เรมิตงัแต่ วนัท ี11 มีนาคม 2563 

 

 

 

10.ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

 

10.1 โครงสรา้งการควบคมุภายใน 

 การตรวจสอบภายในเป็นสิงทีจาํเป็นและสาํคญัในการบรหิารงานขององคก์ร เนืองจากการตรวจสอบภายในเป็นการ

ควบคุมภายในทีสาํคัญอย่างหนึงทีช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมนัใจว่าระบบการควบคุมทีมีอยู่นนัมีการปฏิบตัิจริงอย่าง

สมาํเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทังช่วยคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดาํเนินงานทีมีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิงขึน บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในซึงเป็น

บุคคลภายนอกเป็นอิสระจากบริษัททาํหน้าทีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบทีวางไว ้

รวมทังประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน นนั ๆ โดยยึดหลักการกาํกับดูแล

กิจการทดีี ทงันี ผูต้รวจสอบภายใน สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท ีเนืองจาก สามารถรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

10.2 สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคมุภายในทดีี ดงันี 

ก. กาํหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนและวดัผลไดน้าํเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเพอื

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

ข. นาํหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีมาเป็นแนวปฏิบตัิ โดยแจง้ใหพ้นกังานทุกคนไดท้ราบและปฏิบตัิหนา้ทีให ้เป็นไป

 ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทดีีนี 

ค. การจัดการโครงสรา้งขององคก์รอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน  

 ภายในองค์กรทีชัดเจน มีการกําหนดอาํนาจการอนุมัติตามระดับตาํแหน่ง เพือช่วยให้ฝ่าย  บริหารสามารถ 

 ดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ง.  มีระเบียบบริษัทว่าดว้ยการงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหา และจาํหน่าย   

  ผลิตภณัฑ ์ และการจดัหาพสัด ุเพอืใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งตามระเบียบ 

จ.  มีการกาํหนดคุณลักษณะเฉพาะตาํแหน่ง โดยกาํหนดลกัษณะงาน หนา้ที ระดบั ความรู ้ความสามารถ ทกัษะของ

  ตาํแหน่ง มีการมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งอย่างเหมาะสม 

ฉ. มีการบริหารทรพัยากรบุคคล ทงัในเรืองการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตาํแหน่ง การพัฒนาบุคลากร และ การ

 ฝึกอบรมการเลือนตาํแหน่ง การเลือนขันเงินเดือน รวมทังมีการวิเคราะหถ์ึงการให้สิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่

 พนกังานใหเ้ป็นไป อย่างสมเหตสุมผล 

10.3 กิจกรรมควบคมุ 

ก.  ใชด้ชันีวดัผลการปฏิบตัิงาน เป็นเครืองมือในการวางแผนและควบคุมผลการดาํเนินงาน และมีการรายงานผลการ

  ดาํเนินงานอย่างสมาํเสมอ ทนัต่อเหตกุารณ ์

ข.  มีการแบ่งแยกหนา้ทีความรบัผิดชอบงาน 3 ดา้น คือ  หนา้ทีอนุมัติ  หนา้ทีบันทึกรายการบัญชีและขอ้มูลสารสน 

  เทศและหนา้ทีในการดูแลจดัเก็บทรพัยสิ์น ใหแ้ยกออกจากกนัอย่างเด็ดขาด เพอืเป็นการตรวจสอบซงึกนัและกนั  

ค. สาํหรบัธุรกรรมแต่ละประเภท บรษิัทมีการกาํหนดผูม้อีาํนาจอนมุตัิวงเงินเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ง.   มีการดแูลป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษิัทไม่ใหส้ญูหายหรือใชไ้ปในทางทีไม่เหมาะสม 

10.4 ระบบติดตามและประเมินผล 

ก. มีการจดัทาํรายงานเปรียบเทียบผลงานทเีกิดขึนกบัเป้าหมายทีตงัไว ้

ข. มีการตรวจสอบภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค.  ให้ผู้บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมือพบการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการปฏิบัติทีฝ่าฝืน

  กฎหมายและมีการกระทาํทีผิดปกติอนื ซงึอาจกระทบต่อชอืเสียงและฐานะการเงินของบรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั  

 บริษัทฯ ไดเ้ห็นความสาํคญัของการควบคุมภายใน  เพือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาํเนินการเกียวกบัการ

ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธภาพในเรือง รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การ

ปฏิบัติตามขอ้กฎหมายต่างๆทีเกียวขอ้ง  และส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงคท์าง

ธุรกิจของบรษิัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครงัที 3/2563  เมอืวนัที 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมกรตรวจสอบ

ไดมี้ความเห็นว่าเพอืใหก้ารเพอืใหก้ารตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนืองสินสดุตามรอบปีทีเหลืออีก  ไตรมาส จึงมีมติอนมุตัใิห ้

บริษัท แฮปปีทูคอนซลัท ์จาํกัด เป็นผูต้รวจสอบภายใน ต่ออีกปีหนึง โดยยังคงใหด้าํเนินการตามกรอบการควบคุมภายใน

ของ The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission 2013 (COSO 2013)   โดยดํา เนินการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในบริษัท ตลอดจนจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบภายในทีไดจ้ากการ

ปฎิบตัิงานตรวจสอบรวมถึงขอ้เสนอแนะทคีวรมี โดยมีขอบเขตการใหบ้รกิารแต่ละไตรมาสดงัน ี 

  . ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับคู่มือระบบงาน นโยบายบริษัท และระเบียบกฎหมาย

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับธุรกิจ ตามกระบวนธุรกิจหลกั เพือสรุปถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายใน และใหข้อ้เสนอแนะต่อขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบ 

  . ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานตามทีไดร้ับมอบหมาย การใช้ทรัพยากรและการดูแลบริหาร

จดัการทรพัยากรอย่างเหมาะสมทงัดา้นทรพัยส์ินและบคุคลากร 

  . ประเมินกระบวนการบริหารจดัการความเสียงทีอาจกระทบต่อวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

ซงึครอบคลมุถึงความเสียงขององคก์ร/ธุรกิจและความเสียงในระดบัปฏิบตัิงาน 

  . รายงานผลการตรวจสอบภายในและใหข้อ้เสนอแนะต่อขอ้ตรวจพบ 
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10.5 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

 ในปี 2563 บรษิัทไดส่้งเสรมินโยบายการพฒันาพนกังานในดา้นต่างๆ  ดงันี 

 ก. ไดมี้การพฒันาบุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของระบบคุณภาพ  ISO 9001: 2015  (ซึงบริษัท และ

บริษัท บิกเครนฯ ไดร้ับการรับรองจาก SGS เมือวันที 22 ธันวาคม 2560)    เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

พนักงานในการทาํงานอย่างเป็นระบบ ถูกตอ้งและตรวจสอบได ้และเพือใหง้านบริการมีคณุภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และ

เป็นทพีึงพอใจของลกูคา้  

         ข. จดัส่งพนกังานออกไปอบรมเพิมเติมในดา้นต่างๆ ทีเห็นว่ามีความสาํคญัหรือมีความจาํเป็นในการนาํมาใชป้รบัปรุง 

และเพมิประสิทธิภาพในการทาํงาน  ทงัทีจดัอบรมโดยบรษิัทเอกชนและโดยหน่วยงานของทางราชการ  เช่น 

  - การทาํความเขา้ใจ และการตดัสินใจ ผลการสอบเทียบของเครอืงมือวดั อตุสาหกรรม 

    - การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

  - Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีสาํคญั 

 ค. จดัอบรมภายในแก่พนกังานในองคก์ร   มีทงัวิทยากรจากภายนอกและวิทยากรภายในเอง และการจดัอบรมแบบ  

On Job Training ในหน่วยงานต่างๆ  เช่น  

   - การจดัทาํและควบคฒุเอกสารตามตราฐาน ISO 9001:2015 (DCC) 

  - คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

  - ความรูเ้บืองตน้เกียวกบัการทาํงานและความปลอดภยั 

 - อบรมปันจนั 4 ผู ้ไม่มีใบเซอร ์  

 - ผูบ้งัคงัปันจนั ผูใ้หส้ญัญาณ ผูย้ึดเกาะวสัด ุและผูค้วบคมุการใชปั้นจนั 

 - โครงการฝึกอบรมพนกังานขบัรถเครน รุ่นท ี  (ปันจนั  ผู)้ 

 - จป. ระดบัวหวัหนา้งาน 

          ง. จัดทาํ การบริหารผลงาน (Performance Management System PMS) ในภาพรวมขององคก์รโดยการเชือมโยง

ระบบทีเกียวขอ้งกบัผลงานไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายองคก์ร งบประมาณประจาํปี แผนปฏิบตัิการ การบริหารความเสียง ระบบ

มาตรฐานสากล ตลอดจนถึงระบบการประเมินผลงานประจาํปีของพนักงานมาอยู่ด้วยกัน ทังนีเพือให้มองเห็นภาพ

ความสมัพนัธข์องผลงานตงัแต่ระดบัองคก์รจนถึงพนกังานไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน 

         จ. หลักในการส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกับธุรกิจ ใหดู้หัวขอ้ 9. เรืองความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม 
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11. รายการระหว่างกัน 

 

รายละเอียดรายการระหว่างกนักับบรษิัทย่อย 

ในปี 63 บริษัทมีการทาํรายการระหว่างบริษัทย่อย โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการการคา้ตามปกติและเป็นราคา

ตลาด รายการบญัชีทีมีสาระสาํคญัทีเกิดขึนระหว่างกนั มีรายละเอียด ดงันี.- 
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12. ข้อมลูการเงนิทสีาํคัญ 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุป บรษิัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน)    ปี ยอ้นหลงั 
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13.   การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

Management Discussion and Analysis: MD&A 

  13.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

 ปี 2563 ทผ่ีานมา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทียงัอยูใ่นภาวะชะลอตวัอยา่งต่อเนืองจาก ปี 2562  รวมถึงมีเหตุการณ์โรค

ระบาด COVID-19 ทวัโลก รวมทงัจากภาวะเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรปและญีปุ่ นทีเริมฟืนตัว

ในช่วงหลงั ส่วนปัจจัยภายในประเทศนนัใน ปี 2563 ทียงัอยู่ในภาวะชะลอตวัต่อเนืองตลอดทงัปี  และไดร้บัผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 อีกทงัการลงทนุก่อสรา้งโครงสรา้งพนืฐานดา้นการคมนาคมขนส่งของภาครฐั

มีความล่าชา้หรือมีการชะลอโครงการ      

 ปัจจัยต่างๆเหล่านีส่งผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อม ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ซึงประกอบธุรกิจเกียวเนืองกับอุตสาหกรรมก่อสรา้ง และการลงทุน โดยสินคา้ในกลุ่มธุรกิจ

ผลิตภณัฑโ์ลหะ ทีใชใ้นการก่อสรา้งโรงงาน, การผลิตเครืองมือเครืองใช ้หรืองานเฟอรน์ิเจอรเ์พือการตกแต่ง เป็นตน้  และ 

กลุ่มธุรกิจเครอืงจกัร (ขาย และใหเ้ช่า) ทีถกูกระทบโดยตรงจากการชะลอการลงทุน และการใชเ้ครอืงจกัรในการก่อสรา้ง   

 แมว้่า ในปี 2563 นี รฐับาลไดอ้นุมตัิมาตรการกระตุน้การลงทุนเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาหลายโครงการ โดยเฉพาะ

โครงสรา้งพืนฐานดา้นคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟฟ้า เป็นตน้  ซงึจะสามารถกระตุน้

การลงทนุภาคเอกชนกลบัมา แต่ก็มีความล่าชา้ของโครงการ และรวมถึงความล่าชา้ของการอนุมตัิงบประมาณประจาํปีของ

รฐับาล 

   ในปี 2563 ทผ่ีานมา บรษิัทยงัคงมุ่งเนน้ในการปรบัตวัทงัภายใน และภายนอกองคก์ร อาทิเช่น  การปรบัโครงสรา้ง

ภายในองคก์ร, การจดัทาํโครงการบริหารงานเชิงกลยุทธ ์เพือเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน และเป็นการพฒันาบุคคลากร

ภายใน , การจดัทาํแผนธุรกิจ และแผนการตลาด เป็นการปรบักลยุทธ และความพรอ้มในการขบัเคลือนการบริหารงานใน

อนาคต ทงันีจากการประเมินแนวโนม้อุตสาหกรรมการก่อสรา้งในช่วง 1-2 ปีขา้งหนา้ ทีจะขยายตวัจากการอนุมตัิโครงการ

ภาครฐั ทีถกูผลกัดนัโครงการต่างๆออกมาพรอ้มๆกนั ทาํใหบ้ริษัทตอ้งปรบัตวัเพอืการรองรบัการขยายตวัใหท้นัท่วงท ี

 

 13.2 ผลการดําเนินงานและความสามารถทํากําไร ปี 2563 

 ในปี 2563 บริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีผลประกอบการตามรายละเอียด ดงันี 
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 โครงสรา้งรายไดแ้ยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์บริการ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ผลิตภณัฑป์ระเภทโลหะ             

   การขายแผ่นเหล็ก/สแตนเลส 307.31 25.77% 207.97 18.97% 201.07 17.00% 

   ผลิตและจาํหน่ายท่อสแตนเลส 419.48 35.17% 367.64 33.54% 474.69 40.13% 

   การรบัเหมาโครงการ 26.41 2.21% 15.08 1.37% 30.62 2.59% 

เครืองจกัร             

   การขายเครืองจกัร 30.04 2.52% 86.16 7.86% 108.51 9.17% 

   บรกิารใหเ้ชา่เครืองจกัร 407.71 34.19% 413.92 37.76% 435.09 36.79% 

รายไดอื้นๆ 18.66 1.56% 25.29 2.31% 13.88 1.17% 

รายการระหว่างกนั (17.02) (1.42%) (19.92) (1.81%) (81.08) (6.85%) 

รวม 1,192.59 100.00% 1,096.14 100.00% 1,182.78 100.00% 

 

  ในปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายไดร้วม 1,192.59 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2562 ทีมีรายไดร้วม 

1,096.14 ลา้นบาท เพมิขึนรอ้ยละ 8.79 มีรายละเอียดแยกตามกลุ่มประเภทรายได ้ ดงันี 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ  ในปี 2563 มีรายไดร้วม 753.20 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 162.51 ลา้นบาทคิด

เป็นเพมิขึนรอ้ยละ 27.51 จากรายไดร้วม 590.69 ลา้นบาททีทาํไดใ้นปี 2562   

 รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็ก และ สแตนเลส           

ในลกัษณะ ซือมาขายไป ในนาม บมจ.TCJ  ในปี 2563 มีรายไดจ้ากการขาย 307.31 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2562 จาํนวน 

99.34 ลา้นบาทหรือเพิมขึนรอ้ยละ 47.76 เนืองจากมีงานโครงการใหม่ๆเพิมขึนจากปีก่อน เช่น งานรถไฟฟ้าสายสีชมพู     

เป็นตน้  

 รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายท่อสแตนเลส มาจาก  บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จาํกัด ซงึเป็นบริษัทย่อยทีเป็น 

โรงงานผลิตท่อสแตนเลส สาํหรบักลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอืนๆ  มีรายไดจ้ากการขาย 419.48 ลา้นบาท เพิมขึนจาก

รายไดปี้ 2562 เป็นจาํนวน 51.84 ลา้นบาท คิดเป็นเพมิขึนรอ้ยละ 14.10 เนืองจากมีงานเพมิขึนจากความตอ้งการของลกูคา้

ทมีีการขยายงานมากขึนจากปีก่อน  ส่งผลใหย้อดขายเพิมขึนจากปีก่อน  

 กลุ่มผลิตภัณฑเ์ครอืงจักร  ซงึแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑเ์ป็น 3 ประเภท คือ  

 เครืองจกัรในการก่อสรา้ง เช่น รถทรคัเครน, รถเครนสีลอ้ยาง, รถคลอเลอรเ์ครน, รถบรรทกุติดเครน เป็นตน้  เป็น

กลุ่มทใีชใ้นการรบัเหมาก่อสรา้ง ซงึรองรบัลกูคา้ ทงัผูป้ระกอบการรบัเหมารายใหญ่ และ การขนส่ง เป็นตน้   

 เครนติดหลงัรถบรรทุก  เป็นการขายพรอ้มติดตงั สาํหรบัลกูคา้กลุ่มก่อสรา้ง และขนส่ง 

 รถยก (รถโฟลคลิ์ฟท-์Forklift) เพอืตอบสนองลกูคา้กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม และกลุ่มโลจิสติกส ์ใชใ้นการขนส่ง, 

จดัเก็บ ในคลงัสินคา้ เป็นตน้  
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 รายไดใ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครืองจักร ประกอบด้วยรายไดจ้ากการขาย ในนาม บมจ.TCJ และ รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารในลกัษณะใหเ้ช่า นามบจก. Big crane   

 รายไดจ้ากการขายเครอืงจกัร ทาํได ้30.04 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 56.12 ลา้นบาทคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 65.13 

จากรายไดก้ารขายปี 2562 ทมีีรายได ้86.16 ลา้นบาท เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทยีงัไม่ดี  และไดร้บัผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 อีกทงัมีการชลอตวัของการลงทนุโรงงานอตุสาหกรรมภายในประเทศ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าเครืองจกัร  ในปี 2563 จาํนวน  407.71 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ยจาํนวน 

6.21 ลา้นบาทคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 1.50 เมือเทียบกับรายไดข้องปี 2562  ซึงเท่ากับ 413.92 ลา้นบาท เนืองจาก ไดร้ับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 การชะลอตวัของโครงการต่างๆของภาครฐั และความล่าช่า

ของโครงการภาครฐั การลงทนุทีชะลอตวัส่งผลต่ออตุสาหกรรมก่อสรา้งและการใชเ้ครืองจกัร ทาํใหร้ายไดล้ดลงเล็กนอ้ยจาก

ปีก่อน   

 ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

 ตน้ทุนขายโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ของปี 2563  และ ปี 2562 เท่ากับ 975.80 ลา้นบาท และ 913.26 

ลา้นบาท ตามลาํดับ ซึงเพิมขึนจากปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 6.84 เป็นไปตามสัดส่วนของรายไดท้ีเพิมขึนซึงสัมพันธ์กันโดย

รายไดเ้พิมขึนรอ้ยละ 8.79  ในส่วนของอัตรากาํไรขนัตน้ต่อรายไดก้ารขายและบริการปี 2563 และ ปี 2562 มีอัตรากาํไร

ขนัตน้ทีรอ้ยละ 16.88 และ 14.72 ตามลาํดบั 

 อัตรกาํไรขนัตน้ในปี  2563 เพิมขึนจากปีก่อน โดยกาํไรขนัตน้จากรายไดจ้ากการขาย (ทังในส่วนของผลิตภณัฑ์

เครืองจกัร และ โลหะ) เพมิขึนจากปี  2562 โดยทาํได ้รอ้ยละ 13.62 เมอืเทียบกบั รอ้ยละ 10.63 ททีาํไดใ้นปี 2562 เนืองจาก

มีงานเพมิขึนจากความตอ้งการของลกูคา้ทมีีการขยายงานมากขึนจากปีก่อน และราคาขายปรบัตวัสงูขึนจากปีก่อน ในส่วน

ของกาํไรขนัตน้ธุรกิจบรกิารเช่าเครืองจกัรในปี 2563 ทาํไดร้อ้ยละ 22.03 เพมิขึนจากปีก่อนทีทาํได ้รอ้ยละ 21.61 ในปี 2562 

เนืองจากมีการบริหารตน้ทนุทีรดักมุ เขม้งวดและมีประสิทธิภาพมากขึนจากปีก่อน ส่งผลใหม้ีอตัรากาํไรขนัตน้ทเีพมิขึนจาก

ปีก่อนเล็กนอ้ยดว้ยเช่นกนั   

 ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร  ในปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อย มีค่าใชจ่้ายขายและบริหารจาํนวน 151.27 ลา้นบาท 

ลดลง 48.54  ลา้นบาทจากปีก่อน คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 24.29 โดยสาเหตุหลกัๆ เนืองจากในปี 2562 มีการตงัสาํรองต่างๆ

ทางบัญชีเพิมขึน อีกทังมีการปรับใช้มารตฐานการบัญชีใหม่ ซึงในปี 2563 ไม่มีรายการดังกล่าวแลว้ ส่งผลให้บริษัทมี

ค่าใชจ้่ายลดลงจากปีก่อน 

 ตน้ทนุการเงิน  ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีตน้ทนุการเงิน จาํนวน 35.56  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็น

จาํนวนเงิน 8.74 ลา้นบาท ทีมีตน้ทุนการเงินรวม 44.30 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 19.72 เนืองจากยอดดอกเบียจ่าย

ลดลงตามจาํนวนยอดหนสิีนทลีดลงจากปีก่อนซงึสมัพนัธก์นั 

 ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ(เฉพาะส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่) เป็นจาํนวน 

11.69 ลา้นบาท เพมิขึนเมอืเปรียบเทียบกบัขาดทนุสทุธิในปี 2562 ท ี66.55 ลา้นบาท คิดเป็นเพมิขึนรอ้ยละ 117.58 และคิด

เป็นกาํไรสทุธิรอ้ยละ 0.98 ของรายไดร้วม และคิดเป็นกาํไรต่อหุน้สาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 0.11 บาทต่อหุน้  

ฐานะการเงิน 

วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 2,794.90 ลา้นบาท มีหนีสินรวม 992.34 ลา้นบาท 

และส่วนของผูถื้อหุน้ 1,802.56 ลา้นบาท 
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สินทรัพย ์

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บรษิัท และบรษิัทย่อย  มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 2,794.90 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 0.50 

จาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ทมีีสินทรพัยร์วมจาํนวน 2,780.99 ลา้นบาท  

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  สินทรพัยห์มนุเวียน จาํนวน 674.96 ลา้นบาท เพิมขึน 87.77 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 

14.94 เมือเทียบกับสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562  ทีมีสินทรพัยห์มุนเวียนจาํนวน 587.19 ลา้นบาท โดย

ส่วนใหญ่เพิมขึนจาก 

 ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน เพิมขึนจากปีก่อนเป็นจาํนวน 87.23 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดขึนเนืองจากในปี 2563 

บรษิัทไดมี้การขายสินคา้และบรกิารในช่วงปลายงวดค่อนขา้งสงูเมอืเปรียบเทียบกบัปีก่อน ส่งผลใหล้กูหนีการคา้

คงคา้งเพมิขึนจากปีก่อนตามไปดว้ย 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน จาํนวน 2,119.94 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 75.85 ของสินทรพัย์

รวม คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 3.36 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 โดยรอ้ยละ 73.12 ของสินทรัพยร์วม คือ ทีดิน 

อาคารและอุปกรณ-์สทุธิ และสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ซึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสินทรพัยใ์หเ้ช่าในบริษัทย่อย ทีทาํในธุรกิจให้

เช่าเครอืงจกัรและอุปกรณ ์

 หนีสิน 

 บรษิัท และบรษิัทย่อย มีหนีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 992.34 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,004.79 ลา้นบาท

จากปีก่อน หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 1.23 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 หนีสินหมุนเวียน 524.65 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 36.35 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 6.47 

โดยรายการหลกัๆทีลดลง ไดแ้ก่  

 หนีสินตามสัญญาเช่า ลดลง 26.73 ล้านบาท เนืองจากภาระหนีสินทีลดลงตามการผ่อนชาํระตาม

สญัญาเช่าการเงินและมีสญัญาบางสญัญาสินสดุการผ่อนชาํระลงในปี 2563 

 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ลดลง 15.54 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระหนีตามสญัญาเงินกูย้ืม ส่งผลให้

ยอดหนเีงินกูย้ืมลดลงจากปีก่อน 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 หนีสินไม่หมุนเวียน จาํนวน 467.68 ลา้นบาท เพิมขึน 23.89 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 

5.38 จากในปี 2562 รายการหลกัประกอบดว้ย เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 19.03 ลา้น

บาท เนืองจาก ในปี 2563 มีการกูยื้มเงินระยะยาวเพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิมขึนจากปีก่อน จากเหตุการณ์โรค

ระบาด COVID-19 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อย  มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,802.56 ลา้นบาท เพิมขึน 26.37 ลา้น

บาทคิดเป็นรอ้ยละ 1.48 จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เนืองจากหลักๆบริษัทมีผลกาํไรสุทธิในปี 2563 (ส่วนทีเป็นของ

บริษทัใหญ่) ประมาณ 11.69 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึนจากปีก่อน ประมาณ 15.30 ลา้นบาท 

ส่งผลใหส่้วนของผูถ้ือหุน้เพมิขึนจากปีก่อน 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.55 เท่า ลดลงจากปี 

2562 ทมีีอตัราส่วนที 0.69 เท่า เนอืงจากสาเหตหุลกัๆ บรษิัทฯมีผลกาํไรสทุธิในปี 2563 (ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่) จาํนวน

ประมาณ 11.69 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึนจากปีก่อน ประมาณ 15.30 ลา้นบาท ส่งผลให้

อตัราส่วนหนสิีนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากปีก่อน  
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13.3 นโยบายในการกําหนดระยะเวลา Credit Term กบัคู่ค้าหรือลูกค้า 

  บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการให ้Credit Term กับคู่คา้หรือลกูคา้ ในช่วงระยะเวลา 7 – 90 วนั โดยในปี 

2563 ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียคิดเป็นจาํนวน 102 วัน ส่วนในปี 2562 จาํนวน 82 วัน ซึงในปี 2563 เกินกว่าระยะเวลาที

กาํหนดใหก้บัลกูคา้ ประมาณ 12 วนั เนืองจากไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตกุารณโ์รคระบาด COVID-19 ส่งผลให้

ลกูคา้บางรายมีการเลือนวนักาํหนดชาํระหนีออกไป หรือจ่ายชาํระหนีล่าชา้กว่าปกติ ทงันีบริษัทก็ไดมี้การเจรจาต่อรองกบั

เจา้หนีการคา้บางรายเช่นกัน เพือจ่ายชาํระหนีล่าชา้จากปกติ ซึงเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทให้มีความ

สมดุลทงัดา้นรบัเงินและดา้นจ่ายเงิน 

   

14. ข้อมลูเพิมเติมของบริษัท 

  ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิัทเพมิเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ56-1) ของบรษิัทที

แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือ www.tcjasia.com 
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บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

  



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน)   

 

ความเหน็  

  ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

(กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นและ

งบกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย       

การบญัชีทีสาํคญั 

  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด 

(มหาชน)  และบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับ

ปีสินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควร 

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจ้าเชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ

เรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
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การรับรู้รายได้ค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก 

  กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่ารถยกและรถบรรทุก คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายไดร้วม ซึงเป็น

จาํนวนทีมีนยัสําคญัในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากและสัญญาทีทาํมีทงั

ประเภทการเช่าเป็นช่วงระยะเวลา และการเช่าแบบรายเดือน โดยอตัราค่าเช่ามีหลายอตัราขึนอยูก่บัประเภทของ

รถทีเช่าและขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มบริษทักบัลูกคา้แต่ละราย ซึงอาจมีความเสียงเกียวกบัมูลค่าและระยะเวลาใน

การรับรู้รายได้ค่าเช่า ขา้พเจ้าให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ค่าเช่า ทงันี เพือให้มนัใจว่ารายได ้

ค่าเช่ารถยกและรถบรรทุกถูกรับรู้ในบญัชีอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

   ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในของวงจรรายไดจ้ากการให้เช่ารถ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่ม

ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ศึกษาสัญญาเช่าเพือทาํความเขา้ใจเงือนไขการเช่า 

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ทีเกิดขึนในระหว่างปีและช่วงใกลว้นัสินรอบระยะเวลาบญัชี  

เปรียบเทียบขอ้มูลและรายละเอียดของรถทีนาํออกให้เช่ากบัรายละเอียดตามทะเบียนสินทรัพยเ์พือตรวจตดัยอด

การรับรู้รายได้ สอบทานใบลดหนีทีกลุ่มบริษัทออกภายหลังว ันสินรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดเ้พือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลา

บญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทาํผา่นใบสาํคญัทวัไป 

 

ค่าเผือมูลค่าของสินค้าคงเหลือและมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ    

   ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 (สินคา้คงเหลือ) กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือจาํนวน 206

ลา้นบาท ซึงมูลค่าสุทธิของสินคา้ดงักล่าวเป็นจาํนวนทีมีนยัสําคญัในงบการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่าง

มากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือทีเหมาะสมสําหรับสินค้าเสือมสภาพ แต่ละ

ประเภท โดยพิจารณาจากราคาขายของสินคา้ล่าสุด การวิเคราะห์อายุของสินคา้แตล่ะประเภท ระยะเวลาในการ

ขายสินคา้ และอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ทีเกิดขึนซึงอาจส่งผลใหมู้ลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตาํ

กว่าตน้ทุนของสินคา้ เรืองดงักล่าวเกียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ดงันัน ขา้พเจา้จึงให้ความสนใจ

เป็นพิเศษในการตรวจสอบบญัชีสินคา้คงเหลือ ทงันีเพอืให้มนัใจวา่สินคา้คงเหลือถูกแสดงมูลค่าอยา่งเหมาะสม 

   วิธีการตรวจสอบทีสําคัญของข้าพเจ้า คือ การสอบถามผูบ้ริหารซึงเป็นผูรั้บผิดชอบในเรือง

ดังกล่าวเพือให้ได้มาซึงความเขา้ใจเกียวกบันโยบายของกลุ่มบริษทัในการตงัค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้

คงเหลือ และการประมาณการมูลค่าสุทธิทีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยตรวจสอบความเพียงพอและ

เหมาะสมของการบนัทึกบญัชี และสมมติฐานทีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดย

การเปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้กบัมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ ซึงคาํนวณจากราคาขายภายหลงัวนัสินปีแลว้นาํมาหักกบั

ค่าใชจ่้ายในการขายทีเกิดขึนจริงในระหว่างปี และพิจารณาสินคา้เสือมสภาพและลา้สมยัโดยทาํการตรวจสอบ

อายุของสินคา้และการเคลือนไหวของสินคา้ วิเคราะห์เปรียบเทียบสินคา้คงเหลือว่ามูลค่าตาํกว่าตน้ทุนสินคา้

หรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นไปตาม

นโยบายของกลุ่มบริษทั  
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ข้อมูลอืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนั
ต่อขอ้มูลอืน  

   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอา่นและพิจารณาว่า

ขอ้มูลอืนมีความขัดแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า 

หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

   เมือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแล เพือให้ผูมี้หน้าทีในการ
กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายใน

ทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดาํเนินงาน

ต่อเนือง และการใช้เกณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลมีหน้าทีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีว ัตถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวม
ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี   
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ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกต

และสงสัยเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอ

และเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจ

เกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล 

ทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานตอ่เนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า 

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน

ต่อเนือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่

เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจ้าได้สือสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคัญซึงรวมถึง ขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง

ทีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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 ข้าพเจ้าได้ให้ค ํารับรองแก่ผู ้มีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์

ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัมาก

ทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัใน

การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกับ เรืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร

สือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า 

จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว   

  ผูส้อบบญัชีทีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล 

 

 

 

 

(นายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 8134 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 1 มีนาคม 2564 
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บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

  บริษทั ที.ซี.เจ เอเซีย จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจํากัด  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 7 มีนาคม 2538 บริษทัเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลัก คือ นําเข้าและจําหน่าย

เครืองจกัรกลหนกัทีใชย้ก เช่น รถแทรคเตอร์ รถตกั รถขุด และรถเครน สําหรับธุรกิจการก่อสร้างและธุรกิจ

การขนส่ง นาํเขา้และจาํหน่ายเหล็กกลา้ไร้สนิม และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สํานกังานใหญ่ของบริษทัตงัอยู่

เลขที 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา - ตราด กม. 18 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน

อย่างต่อเนือง ส่งผลทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย การรับรู้และการวดัมูลค่าของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว 

และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจ

เกิดขนึอยา่งต่อเนือง  

 
   
3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 3.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

   งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญัติวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการ 

ไดท้าํขึนตามแบบกาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ทีกาํหนดโดย

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบญัชี  

พ.ศ. 2543 

   งบการเงินนีได้จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนใน

นโยบายการบญัชี 

   งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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3.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

3.2.1 งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน) และ 

บริษทัย่อยดังต่อไปนี 
  อตัราร้อยละของ  ร้อยละของสินทรัพย ์  ร้อยละของรายไดที้ 

  การถือหุ้น  ทีรวมอยูใ่นสินทรัพยร์วม   รวมอยูใ่นรายไดร้วม 

บริษทัยอ่ย  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทั บิกเครน แอนด ์อิควปิเมน้ต ์  

เร้นทลัส์ จาํกดั 

  

99.99 

  

99.99 

 

54  57  

 

35 

  

39 

บริษทั โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั  51  51  31  31  38  34 

 

  3.2.2 งบการเงินรวมจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีทีเหมือนกนั

หรือเหตุกาณ์ทางบญัชีทีคลา้ยคลึงกนั 

3.2.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัไดต้ดัออกจาก 

งบการเงินรวมนีแลว้ 

3.2.4 ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทั ไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแลว้  

 

3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกับการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเกียวกับวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนีมีผลบังคับใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทาง

การเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (Modified 

Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบ

สะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครังแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใช ้โดย

บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาปฏิบติัใชเ้ป็นครัง

แรก โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ ทังนี บริษัทเลือกปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีกับสัญญาเช่าทีก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน โดยการรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการ

จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพมิของบริษทั ณ วนัทีนาํมา

ปฏิบติัใชค้รังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากบัหนีสินตามสัญญา

เช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซึงเกียวขอ้งกับ

สัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือ

ปฏิบติั 

ทงันี ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุงบการเงินขอ้ 5 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราว
สําหรับทางเลือกเพมิเติมทางบญัชีเพอืรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรืองจากการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 
2563 และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยทีมีรอบระยะเวลา
รายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชี
ดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 
มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ในกรณีทีใชวิ้ธีการอยา่งง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

- เลือกทีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

- เลือกทีจะพิจารณาให้นาํหนกัของขอ้มูลทีเกียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นนาํหนกัที
นอ้ยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายตุิธรรม สาํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดบั 2 
หรือระดบั 3 ของสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะทีเป็นตราสารหนี 

- เลือกทีจะไม่นาํขอ้มูลทีเกียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์
ทางการเงิน ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมทีเกียวข้อง กิจการยงั
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 เรือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  

- เลือกทีจะไม่นําข้อมูลทีเกียวกับสถานการณ์ COVID-19 ทีมีความไม่แน่นอนซึงอาจ
กระทบต่อการประมาณการกาํไรทางภาษีทีจะเกิดขึนในอนาคต มาเป็นข้อมูลในการ
ประมาณการความเพียงพอของกาํไรทางภาษีทีจะเกิดขึนในอนาคต เพอืทีจะใชป้ระโยชน์
จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า 
โดยทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนทีไดส่้วนลด 
พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบียจากหนีสินตาม
สัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างที
เกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุน 

- เลือกทีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน                   
การบญัชี ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกทีจะไม่นําขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ                        
กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
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3.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว้ สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักับงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซึงการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจาก

การปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัตอ่ไปนี 

 

การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบ

แนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนทีกล่าวขา้งตน้

ให้เป็นปัจจุบันและทาํการปรับปรุงอืนๆเพืออธิบายให้ชัดเจนขึนว่าเอกสารแต่ละฉบับนันเป็นการ

อา้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 

 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุงคํานิยามของ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน นอกจากนียงัรวมถึง

หลกัการใหม่และแนวปฏิบติัทีไดถู้กเพมิเติมเขา้ไป ดงัต่อไปนี 

1. การวดัมูลค่า ซึงรวมถึงปัจจยัทีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 

2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซึงรวมถึงเมือใดทีจะจดัประเภทรายการรายได้

และค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3. กิจการทีเสนอรายงาน 

4. เมือใดสินทรัพยแ์ละหนีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดั

มูลค่าในการรายงานทางการเงิน 

 

คํานิยามของธุรกจิ 

         คาํนิยามของธุรกิจ ทีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ 

ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึนถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพือช่วยใหกิ้จการใชใ้นการกาํหนดว่า

รายการคา้นนัตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมี

ดงันี 

 

1. อธิบายให้ชดัเจนขนึในเรืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นนั กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์

ทีไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันําเขา้และกระบวนการทีสําคญัเป็นอย่างน้อยซึงเมือนํามา
รวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 
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2. ตดัเรืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันําเขา้หรือกระบวนการทีขาด

หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิมแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพือประกอบความเข้าใจเพือช่วยให้กิจการประเมินว่า

กระบวนการทีสาํคญัไดถู้กซือหรือไม ่
4. ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้

และบริการทีให้กับลูกคา้ และตดัเรืองการอา้งอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจาก

มาตรฐานฯ 

5. เพิมเรืองการทดสอบความตงัใจเป็นทางเลือก ซึงอนุญาตให้ทาํการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม

ของกิจกรรมและสินทรัพยที์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม ่
 

 คํานิยามของความมีสาระสําคัญ 
คาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 เรือง การ

นาํเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และทาํให้เกิดการปรับปรุงซึงเป็นผลทีสืบเนืองไปมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอืน การปรับปรุงช่วยทําให้เกิดความเข้าใจมากยิงขึนของคํานิยามของความมี

สาระสาํคญัโดย 

1.  การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิดเพอื หลีกเลียงความสับสนทีอาจเกิดขึนจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมข้อกาํหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 เรือง การ

นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพือทาํให้คาํนิยามมีความชดัเจนมากขึนและอธิบายถึงการนาํ

ความมีสาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน 

3. การนาํแนวปฏิบติัทีมีอยู่ของคาํนิยามของความมีสาระสําคญัมาไวใ้นทีเดียวกัน ร่วมกนักับ

คาํนิยาม 
 

การปฏิรูปอตัราดอกเบยีอ้างอิง 

การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 

9 เรือง เครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยข้อมูล

เครืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนันได้ปรับเปลียนข้อกาํหนดของการบัญชีป้องกันความเสียง

โดยเฉพาะเพือเป็นการบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากความไม่แน่นอนทีเกิดจากการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบียอา้งอิงทีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) 
นอกจากนี การปรับปรุงไดก้าํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิมเติมกบันักลงทุนเกียวกบัความสัมพนัธ์ของ

การป้องกนัความเสียงทีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใดๆ นนั 
 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีทีเริมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 
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3.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า และ

ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวนัที 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงันี 

1. การยนิยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2563 

ทงันีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนีเพือเป็นการผ่อน

ปรนในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าทีเกิดขึน

อนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงือนไขตามที

ระบุไว ้ถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านัน

เสมือนวา่ไม่ใช่การเปลียนแปลงสัญญาเช่า  

2. เพิมขอ้กาํหนดสําหรับข้อยกเวน้ชัวคราวทีเกิดขึนจากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอา้งอิง โดย

กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทงันีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติั

ก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีทีเริมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดัทาํขึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคา

ทุนเดิม ในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงิน ยกเวน้ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีแต่ละหวัขอ้ 

  นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนีได้ถือปฏิบัติโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน 

 

 4.1 การรับรู้รายได ้

 รายไดจ้ากการขายสินคา้  

   รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือได้โอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เมือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้

ทีไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ 

  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   

    รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยพิจารณาถึงขนัความสาํเร็จของงาน 

  รายไดจ้ากการรับเหมา  

   รายไดจ้ากการรับเหมารับรู้ตามวิธีอตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จ อตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จ

คาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานทีเกิดขึนแลว้จนถึงวนัสินปีกบัตน้ทุนงานทงัหมดทีคาดว่าจะ

ใชใ้นการทาํงานตามสัญญา 

  รายไดค้่าเช่า   

    รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

  รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ

สันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่

มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

 4.3 ลูกหนีการคา้ 

 ถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

   ลูกหนีการคา้รับรู้เมือเริมแรกด้วยจาํนวนเงินของสิงตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการ

ได้รับชาํระ ในกรณีทีมีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีมีนัยสําคญัจะรับรู้ด ้วยมูลค่าปัจจุบนั

ของสิงตอบแทน 

       ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่า

เผือหนีสงสัยจะสูญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงกาํหนดให้

พิจารณาผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุหนีและรับรู้ผลขาดทุนตงัแต่การรับรู้รายการ

ลูกหนีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ลูกหนีการคา้จะถูกจดั

กลุ่มตามวนัทีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนจะขึนอยู่กับประวตัิการ

ชาํระเงินและข้อมูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึงมีการปรับเพือสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและ

การคาดการณ์ล่วงหน้าเกียวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ใน

การชําระหนี บริษทัและบริษทัย่อยได้ระบุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการ

ว่างงาน และดัชนีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศทีขายสินคา้และบริการ

ให้เป็นปัจจัยทีเกียวขอ้งมากทีสุด และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการเปลียนแปลงที

คาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่านี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใต้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

  ลูกหนีการคา้รับรู้มูลค่าเริมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หนี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวน

เงินทีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) ซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนั

สินปี หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนทนัทีโดยถือเป็นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายบริหาร 

  บริษทัตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเท่ากับจาํนวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้

โดยประมาณการดว้ยวิธีพิจารณาลูกหนีเป็นแต่ละราย พิจารณาจากความสามารถในการชาํระหนี

และจาํนวนเงินทีคาดวา่จะไดรั้บชาํระจากลูกหนี 
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4.4 สินคา้คงเหลือ 

   สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดตาํกว่าและสุทธิ

ดว้ยจาํนวนค่าเผอืผลขาดทุนจากสินคา้เสือมสภาพ โดยใชวิ้ธีการคาํนวณราคาทุนของสินคา้ ดงันี 

  บริษทั และบริษทัย่อย  

   สินคา้ทีมีไวเ้พอืจาํหน่าย  

    - รถเครน, รถโฟลค์ลิฟ และอุปกรณ์รถเครน -  วิธีราคาเจาะจง 

    - สแตนเลส  

     คอยลส์แตนเลส     -  วิธีราคาเจาะจง 

     ท่อ/แผน่สแตนเลส    -  วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

     เหลก็       -  วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

    - อะไหล่และวสัดุ      -  วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

  บริษทัยอ่ยแห่งหนึง (บริษทั โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั)  

    - วตัถุดิบ       -  วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

    - สินคา้ระหว่างผลิต และสินคา้สําเร็จรูป  -  วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

   ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทงัหมดในการซือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุน

อืนๆ ทีเกิดขึนเพือให้สินคา้คงเหลือนันอยู่ในสถานทีและอยู่ในสภาพทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ตน้ทุน

แปลงสภาพดงักล่าวรวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงทีอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบั

กาํลงัการผลิตตามปกติ 

   ตน้ทุนในการซือ ประกอบด้วย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับการซือสินคา้นัน เช่น 

อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอืนๆ ซึงเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึงสินค้า และหักด้วย

ส่วนลดการคา้และเงินทีไดรั้บคืนจากการซือสินคา้ 

   มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วย

ประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือให้ขายสินคา้ได ้

    บริษทั และบริษทัยอ่ย ตงัค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ลา้สมยัและคา้งนาน 

 

 4.5 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

    การจัดประเภทรายการขึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงันี 

• รายการทีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือผ่าน

กาํไรขาดทุน) และ 

• รายการทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนีเฉพาะเมือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านนั 
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ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้
สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (FVOCI) ซึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเมือเริมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์าง
การเงินหรือหนีสินทางการเงินนัน ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนนัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินซึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที
เกิดจากสินทรัพยท์างการเงินนนัเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียหรือไม่  

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนีขึนอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย
ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงิน การวดัมูลค่าตราสารหนีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึนอยู่กบัการจดัประเภทตราสารหนีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

• ราคาทุนตัดจาํหน่าย  สินทรัพย์ทางการเงินต้องวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมือ
บริษทัและบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์
การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้
และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบียจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวต้องคาํนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบียทีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนที
เกิดขึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไร
ขาดทุนอืน พร้อมกบักาํไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเมือบริษัทและบริษัทย่อยถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึง
ทาํให้เกิดกระแสเงินสด ซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้การเปลียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบีย และกาํไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เมือมีการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุน
อืน รายไดด้อกเบียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใช้วธีิอตัราดอกเบียที
แทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 
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• มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินทีไม่เขา้เงือนไขการวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากตราสารหนีทีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือ

ขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอืนในรอบระยะเวลาทีเกิดรายการ 

      เงินปันผลทีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้นเมือ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผล 

      การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น

กาํไรขาดทุนอืนในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก

การด้อยค่า) ของตราสารทุนทีวดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ

เปลียนแปลงอืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนสิีนทางการเงนิ 

หนีสินทางการเงินทงัหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบียที

แทจ้ริงทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการหนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดั

จาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของ

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึงของ

ตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน          

 

การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

 บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ

การเงิน เฉพาะเมือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครืองมือทาง

การเงินนนั การซือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซือขาย ซึงเป็น

วนัทีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงทีจะซือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ

เฉพาะเมือสิทธิตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมือ

บริษทัและบริษทัย่อยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเสียงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าดา้นเครดิตเกิดขึน

ก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการเปลียนแปลงในความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน

เป็นระดับ และกําหนดวิธีการวดัค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตและการคาํนวณดอกเบียทีแท้จริงที

แตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหา

เงินทีมีนยัสําคญั ซึงบริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่า

จะเกิดขึนตลอดอาย ุ
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เงินลงทุน  

ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

 4.5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
  4.5.2 เงินลงทุนชวัคราวในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ 

เงินลงทุนชวัคราวในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด ซึงถือเป็นหลกัทรัพยเ์พือ
คา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) กาํไรและขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับปรุง
มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พอืคา้บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยทีประกาศ
โดยผูจ้ดัการกองทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนทีขายไปในระหวา่งปีไดค้าํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 
  4.5.3 เงินลงทุนระยะยาวอืน 

เงินลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพยท์ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดซึงถือไวเ้ป็น "เงิน
ลงทุนทวัไป" แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

  4.5.4 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย  
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาด ซึงถือเป็นหลักทรัพยเ์ผือขาย

แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทับนัทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่าจะไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยด์ังกล่าวออกไป จึงบนัทึก
การเปลียนแปลงมูลค่านนัในกาํไรหรือขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยทีประกาศ
โดยผูจ้ดัการกองทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนทีขายไปในระหวา่งปีไดค้าํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 
 

 4.6 อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

   อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จาก

รายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิมขึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทงัสองอย่างและไม่ไดม้ีไวเ้พือใช้ใน

การดาํเนินงาน  

   ทีดินทีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนแสดงในราคาทุนหลงัหักค่าเผือการดอ้ยค่า  

  อาคารและอุปกรณ์ทีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคา

สะสมและหกัค่าเผือการดอ้ยค่า 

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประเภทอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคา

ทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี 

อาคารและสิงปลูกสร้างบนทีดินให้เช่า    20 - 30 ปี  

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินในส่วนอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 
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4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสือมราคา 

    ทีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

   อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือ

ผลขาดทุนการดอ้ยค่า 

   ราคาทุนรับรู้เมือเริมแรกทีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวกับการจัดหา

สินทรัพยเ์พือให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามวตัถุประสงค์รวมทงัตน้ทุนในการรือ

ถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยซึ์งเป็นภาระผูกพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเสือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ

ใชป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี 

    อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 30 ปี 

     ส่วนปรับปรุงสาํนกังานเช่า 5 ปี 

     เครืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 10 ปี 

     เครืองจกัรและแท่นวางวตัถุดิบ  20 - 25 ปี 

     (ใชใ้นการผลิตท่อเหลก็ไร้สนิม)  

     เครืองมือเครืองใชโ้รงงานและเครืองทุ่นแรง 5 - 10 ปี 

     ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้า 5 - 10 ปี 

     เครืองตกแตง่ ติดตงั เครืองใชส้ํานกังานและอืนๆ 5 - 10 ปี 

     ยานพาหนะ  5 ปี 

     สินทรัพยใ์ห้เช่า 5 - 10 ปี 

 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใชป้ระโยชน์อยา่งสมาํเสมอ 

   บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเสือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกันเมือส่วนประกอบแต่ละส่วนนันมีต้นทุนทีมีนัยสําคัญเมือเทียบกับต้นทุน

ทงัหมดของสินทรัพยน์นั 

   ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

   ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตงั 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

  

 4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัซือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจาก

วนัทีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

   
4.9 ตน้ทุนการกูย้มื 
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   ตน้ทุนการกูย้มืทีเกิดจากเงินกูย้ืมทีนาํไปใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพย ์ทีตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมทีจะใช้หรือขาย ได้นําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพย์นันจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมอืนๆ ถือเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอนืทีเกิดขึนจากการกูย้ืม
ของบริษทั และบริษทัย่อย 

 
4.10 ค่าความนิยม 

   ค่าความนิยม คือ ตน้ทุนของเงินลงทุนทีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกลุ่มบริษทัมี
ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัทีได้มาซึงบริษทันัน ค่าความนิยมทีเกิดจากการ
ไดม้าซึงบริษทัย่อยแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมทีเกิด
จากการไดม้าซึงบริษทัย่อยจะรวมไวใ้นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย และจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
โดยรวมเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

4.11 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสัน 

   ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสาํรอง

เลียงชีพบนัทึกค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและบริษทัย่อย และพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ย

เงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารอง

เลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินทีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

   บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าว

เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  

   บริษัทและบริษัทย่อยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานโดยใช้วิ ธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงหลกัการ

ประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติทีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกียวกบัอตัราคิดลด อตัราการ

ขึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 

and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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 4.12 ประมาณการหนีสิน 

   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนีสินเมือมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึงเกิดจาก

เหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทีบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรทีมีประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจเพือจ่ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันนัไดอ้ย่าง

น่าเชือถือ 

 

 4.13 เงินตราต่างประเทศ 

   รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีทีเกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

   กาํไรขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

  

 4.14 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   

  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนทีจะต้องจ่าย ค ํานวณตาม

หลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจาก

ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก

ดว้ยรายการทีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี ซึงรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลในส่วนของรายไดที้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

   

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราวระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนีสินนนั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที

เกียวกบัรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมือมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต

เพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชวัคราวที

ตอ้งเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีเงินได้สําหรับ

งวดทีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะ

จ่ายชาํระหนีสินภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือทีคาดได้

ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน  

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะ

ถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ได ้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็

ต่อเมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน

เดียวกนั 

 

 4.15 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน  

   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี ด้วย

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด  

   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปีทีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุ้นของบริษทัด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกและเรียกชําระแล้วใน

ระหวา่งปี หลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด 

 

 4.16 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษทัและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมี

อาํนาจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุม โดยบริษทัและบริษทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

   นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั

และบริษทัย่อย ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

 4.17 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

   ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งชีของสินทรัพยว์่า

มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์นัมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า บริษทั และบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่า  

ทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ

คืน บริษทั และบริษทัย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพยน์นัลงให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน และ

รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์นัแลว้แต่จาํนวนใดจะสูง

กว่า 
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  4.18 สัญญาเช่า 

  ถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

  ณ วันเ ริมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา

นนัเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือการแลกเปลียน

กบัสิงตอบแทน 

     บริษทัและบริษทัย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ไดท้ีระบุในสัญญา

เช่าหรือตามระยะเวลาทีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าทีมีผลอยู ่ณ วนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใชเ้ป็นครังแรก (ณ วนัที 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา

เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือกนนัและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนนั ทงันีพิจารณาถึง

ผลกระทบของการเปลียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

ทีเกียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เริมแรก ตน้ทุนทางตรงทีเกิดขึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

   ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนทีจะเกิดขึนสาํหรับผูเ้ช่าในการ

รือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า 

  ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท 

  

 หนสิีนตามสัญญาเช่า 

  หนีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ได้

จ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระ

คงที (รวมถึงการจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หักลูกหนีสิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินที

คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ยงัรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบริษทัและ

บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนัน และการจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนด

สัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัย่อยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
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  บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตรา

ดอกเบียการกูย้มืส่วนเพมิ ณ วนัทีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบียตามนยัของหนีสินสัญญาเช่านนั

ไม่สามารถกําหนดได้ ทังนีอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเสียงทีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัน หลงัจากวนัที
สัญญาเช่าเริมมีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนเพือสะทอ้น

ดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพอืสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ 

นอกจากนี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เมือมีการเปลียนแปลงอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 

 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตาํ 
บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสนั (สัญญา

เช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซือ) 

และสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

      

 สัญญาเช่าการเงิน 
 ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท์ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่า

ใดจะตาํกว่าภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วน

ดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท์ีเช่า 

 

  สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

  ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าสินทรัพยท์ีความเสียงและผลตอบแทนทงัหมด หรือเกือบทงัหมดทีผูเ้ป็นเจา้ของพึง

ไดรั้บจากสินทรัพยไ์ม่ไดโ้อนไปให้แก่ผูเ้ช่าจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน และบริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

 4.19 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจและการประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวนีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 
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ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 

  ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บ

เงินในอดีต อายุของหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นตน้ 

   

  ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินคา้คงเหลือนนั โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุทธิที

จะไดรั้บพิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นนั 

และค่าเผือสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคลือนไหวชา้หรือเสือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของ

สินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทีประมาณได ้เมือนาํมาเปรียบเทียบ

กบัจาํนวนเดิมทีมีในบญัชี คา่เผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทงัทีลดลงและเพิมขึนจะแสดงเป็น

ค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

  การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

   ในแต่ละปีบริษทัจะมีการทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ มูลค่าทีคาดว่าจะ

ได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การ

คาํนวณดงักล่าวอาศยัประมาณการโดยฝ่ายบริหาร 

 

  การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

  บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า 

โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที

จะใชสิ้ทธิเลือกนนั และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทั

และบริษทัย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา

เช่าหรือทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดล้อมที

เกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทัและบริษทัย่อยในการใช้สิทธิ

เลือกนนั ภายหลงัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมีนัยสําคญัซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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 อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องพิจารณาการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพย์นัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

  ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้วิธีพิจารณาจาก

การประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  

 

  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละค่าเสือมราคา 

  ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคาร

และอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลง

เกิดขึน 

  นอกจากนีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องพิจารณาการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่า

จะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที

เกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ

ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก

สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทงัการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมใน

การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนนั ๆ 

 

  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

   ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน

จากการดอ้ยค่าหากคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ในการนี ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบั

สินทรัพยน์นั 

 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง

ประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณา

ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

     หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

5. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบัติ  

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบัติใน
ระหว่างปีปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

โดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดง

เปรียบเทียบ 

จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี   
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวยีน        

 เงินลงทุนชวัคราว   67,275,853   (67,275,853)  -  - 

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื   245,867,744   (851,703)  -  245,016,041  

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื  -   67,275,853   -   67,275,853  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย   13,267,255    (13,267,255)  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอนื  6,000,000    (6,000,000)  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื -   19,267,255   -  19,267,255  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  2,112,673,216   -  (779,920,479)   1,332,752,737 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  827,087,044  827,087,044 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   2,022,064   -  (260,943)   1,761,121  

สิทธิการเช่า  12,350,000   -   (12,350,000)   - 

หนีสินหมุนเวียน        

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี        

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ  19,150,085   -   (19,150,085)   - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  141,341,402   -   (141,341,402)   - 

หนีสินตามสัญญาเช่า -  -   167,024,000    167,024,000  

หนีสินไม่หมุนเวียน        

 หนีสินตามสัญญาเช่าซือ  61,673,000   -   (61,673,000)   - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

 หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  309,529,767   -   (309,529,767)   - 

 หนีสินตามสัญญาเช่า -  -  401,025,876   401,025,876  

 หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  18,001,592   (220,233)   -  17,781,359  

 หนีไม่หมุนเวียนอนื 10,293,940  -  (1,800,000)  8,493,940 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  272,646,872    (429,291)  -  272,217,581 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ  199,570   (199,570)  -  - 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  330,184,894    (2,609)  -  330,182,285  

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวยีน        

 เงินลงทุนชวัคราว   419,143    (419,143)   -  - 

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื   140,440,982    (845,047)  -  139,595,935 

 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื  -   419,143   -   419,143  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย   13,267,255    (13,267,255)  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอนื  6,000,000    (6,000,000)  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื -   19,267,255   -   19,267,255  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  111,940,218   -   (11,205,234)  100,734,984 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  45,999,549  45,999,549 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  2,022,064   -   (260,943)  1,761,121 

สิทธิการเช่า  12,350,000   -   (12,350,000)  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  10,755,052   218,902   -   10,973,954  

        

        

หนีสินหมุนเวียน        

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี        

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ  212,148   -   (212,148)   - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  3,259,852   -   (3,259,852)   - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

หนีสินตามสัญญาเช่า -  -  4,428,032  4,428,032 

หนีสินไม่หมุนเวียน        

 หนีสินตามสัญญาเช่าซือ  72,775   -   (72,775)   - 

 หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  5,230,494   -   (5,230,494)   - 

 หนีสินตามสัญญาเช่า -  -  28,330,609  28,330,609 

 หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 2,003,177  -  (1,800,000)  203,177 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  220,029,616   (426,575)  -  219,603,041 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ  199,570    (199,570)  -  - 

 
5.1 เครืองมือทางการเงิน 

ผลกระทบทีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  272,646,872    220,029,616  

ตราสารหนี - มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน   199,570    199,570  

การเพมิขึนจากค่าเผอืผลขาดทุนลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (851,703)   (845,047) 

การเพมิขึนจากสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 220,233   218,902  

ส่วนไดที้ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,609  - 

การปรับปรุงกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบติั  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

 

 (429,291) 

  

 

(426,575) 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ

จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบตัิก่อน

การปรับปรุงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ที 16  

 

 

 

272,217,581  

  

 

 

219,603,041 
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การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (วนัทีถือปฏิบัติครังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้

ประเมินโมเดลธุรกิจทีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพย์

และหนีสินทางการเงิน ดงันี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -   62,678,204    62,678,204  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน -  -  245,016,041  245,016,041 

รายไดท้ียงัไม่เรียกเก็บ -  -  1,990,867  1,990,867 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 66,327,177   -  948,676   67,275,853  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื -  -   2,268,467    2,268,467  

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั -  -   10,402,000    10,402,000  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื  19,267,255   -  -   19,267,255  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -  -   1,952,871    1,952,871  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 รวม 

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -  -   200,386,544    200,386,544  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื -  -   174,599,111    174,599,111  

หนีสินหมุนเวียนอนื -  -   16,211,003    16,211,003  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -   30,958,837    30,958,837  

หนีสินตามสัญญาเช่า  -  -  568,049,876  568,049,876 

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื -  -  8,493,940   8,493,940  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -   6,086,545   6,086,545  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  -  -   139,595,935    139,595,935  

รายไดท้ียงัไม่เรียกเก็บ -  -  1,990,867  1,990,867 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื -  -   419,143    419,143  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื -  -    749,522    749,522  

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั -  -  10,260,000  10,260,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 19,267,255  -  -   19,267,255  

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -   288,500,000    288,500,000  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -  -   1,169,268    1,169,268  

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -  -   164,146,503    164,146,503  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื -  -   34,492,614    34,492,614  

หนีสินหมุนเวียนอนื -  -   984,229    984,229  

หนีสินตามสัญญาเช่า  -  -  32,758,641   32,758,641  

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื -  -  203,177  203,177 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน มีรายการดงัต่อไปนี 

 (หน่วย : บาท)

 

งบการเงินรวม 

 

 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอนื ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

หน่วยลงทนุในกองทุนรวมตราสารหนี 67,275,853  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 67,275,853  - 

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอนื ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

หุ้นสามญั - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 6,000,000  6,000,000 

หน่วยลงทนุในกองทุนรวมตราสารหนี 13,267,255  13,267,255 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 19,267,255  19,267,255 

 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการลูกหนีการคา้ทีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

ว่าจะเกิดขึน บริษทัละบริษทัย่อยมีรายการลูกหนีการคา้และเงินให้กูย้ืมระยะยาวกิจการทีเกียวขอ้ง

กนัทีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 
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ลูกหนีการคา้ 

    บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุสาํหรับลูกหนีการคา้ทงัหมด 

      ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน บริษทัและบริษทัย่อยมีการจัดกลุ่ม

ลูกหนีการคา้ตามความเสียงด้านเครดิตทีมีลกัษณะร่วมกันและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัรา

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุน

ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยในอนาคตทีจะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับลูกหนีการคา้มีรายละเอียด 

ดงันี 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 3 

เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกว่า 

12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563     

ยอดลูกหนี 190,179,860  29,743,051  2,266,257  13,382,868  22,638,578  258,210,614 

ค่าเผือผลขาดทุน  57,668   116,697  1,653,394  915,748  20,477,274  23,220,781 

 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 3 

เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกว่า 

12 เดือน 

รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563        

ยอดลูกหนี 62,348,358  1,426,725  3,197  12,827,628  33,187,835  109,793,743 

ค่าเผือผลขาดทุน  57,668    185  -   736,824    11,151,281   11,945,958 

 

การกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กบัค่าเผือผลขาดทุน

ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 มีดงันี  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการคา้    

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 22,369,078   11,100,911 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาทีมีต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 851,703  845,047 

ค่าเผือผลขาดทุน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 23,220,781  11,945,958 
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5.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก บริษทัและบริษทั

ย่อยรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่า

ปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิม ณ 

วนัที 1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและ

บริษทัย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน

วนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 44,837,387  36,000,000 

หกั สิทธิทีสามารถยกเลิกสัญญาทีค่อนขา้งแน่ทีจะมีการใชสิ้ทธิ (579,861)  - 

บวก สิทธิทีจะซือหรือขยายระยะเวลาทีค่อนขา้งแน่ทีจะมีการใชสิ้ทธิ 4,576,320  - 

  48,833,846   36,000,000 

หกั  ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (12,478,224)   (12,016,628)  

หนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 

 มาถือปฏิบติั  36,355,622  23,983,372 

หนีสินสัญญาเช่าซือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 80,823,085    284,923  

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 450,871,169    8,490,346  

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 568,049,876   32,758,641  

    

ประกอบดว้ย    

   หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน  167,024,000    4,428,032  

   หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน  401,025,876   28,330,609 

 568,049,876   32,758,641  
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งันี 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563    

ทีดิน 39,566,110   34,533,372  

เครืองจกัรและอปุกรณ์ 20,529,575  6,167,079 

เครืองใชส้าํนกังาน 582,847    582,847  

ยานพาหนะ 19,581,618   4,455,308  

สินทรัพยใ์หเ้ช่า 746,565,951  - 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์  260,943   260,943 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 827,087,044   45,999,549 

 

6. รายการธุรกจิกบับุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั 

   บริษทัมีรายการบัญชีกับบริษทัย่อย บริษทัและบุคคลทีเกียวข้องกัน สินทรัพย์ หนีสิน รายได้และ

ค่าใชจ่้ายส่วนหนึงของบริษทัเกิดขนึจากรายการบญัชีกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านีเกียวขอ้งกนั

โดยการถือหุน้ และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
    ลกัษณะ  ดาํเนินกิจการ  บริษทัถือหุ้น (ร้อยละ) 

 ความสัมพนัธ์  ประเภทธุรกิจ  ในประเทศ  2563  2562 

บริษทั บิกเครน แอนด ์อคิวิปเมน้ต ์ 

     เร้นทลัส์ จาํกดั    

1  ให้เช่าเครืองจกัรกลหนกั  ไทย  99.99  99.99 

บริษทั โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั 1  ผลิตท่อเหลก็ไร้สนิม  ไทย  51  51 

บริษทั ฟูรูกาวา ยนิูค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2  จาํหน่ายเครืองจกัรกลหนกั  ไทย  3  3 

ซนัไรฟ์ เอน็เตอร์ไพร์ส พีทีอ.ี แอลทีดี 

สิงคโปร์ 

3  ลงทุนในบริษทัอืน  สิงคโปร์  -  - 

บริษทั ซนัไรฟ์ เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั 4  จาํหน่ายเครืองจกัร  ฮ่องกง  -  - 

บริษทั จุฑามาศแอสเซท จาํกดั 5  ให้บริการเช่าอาคาร  ไทย  -  - 
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  ลกัษณะความสัมพนัธ์ ระหวา่งบริษทั กบับริษทัยอ่ย และบริษทัหรือบุคคลอืนทีเกียวขอ้งกนั 

   1. เป็นบริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทั เป็นกรรมการร่วมกนั 

   2. บริษทั ถือหุน้และมีกรรมการบางท่านร่วมกนั 

  3. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โตโย มิลเลนเนียม จํากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23 ของทุน 

จดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

 4. เป็นบริษทัทีเกียวข้องกันกับบริษทัทีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในขอ้ 3 ของบริษทั โตโย มิลเลนเนียม 

จาํกดั 

   5. ผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวเกียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

6.1 ในระหว่างปี บริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึงเกียวขอ้งกนัโดย

 การถือหุ้นหรือมีผูถื้อหุน้และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งันี 
   (หน่วย : บาท) 

 นโยบาย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํหนดราคา  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย          

บริษทั บิกเครน แอนด ์อคิวิปเมน้ต ์เร้นทลัส์ จาํกดั         

รายไดจ้ากการขาย - เครืองจกัร ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ  -  -  2,512,000  7,775,000 

รายไดจ้ากการขาย - อะไหล่ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ  -  -  465,040  512,059 

รายไดอื้น          

    รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ *  -  -  12,324,000  12,324,000 

    ดอกเบียรับ MLR - 1.50 ต่อปี  -  -  12,962,427  15,976,643 

รายไดอื้นๆ ตามทีจ่ายจริง  -  -  478,992  511,553 

ตน้ทุนขาย ราคาตลาด  -  -    2,696,314   671,942 

ตน้ทุนบริการรับเหมาติดตงั ตามทีจ่ายจริง  -  -    211,245   233,709 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย ตามทีจ่ายจริง  -  -    98,627   97,465 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตามทีจ่ายจริง  -  -  478,992  511,553 

บริษทั โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั          

รายไดจ้ากการขาย - สแตนเลส ราคาตลาด  -  -    2,812,904   2,593,433 

รายไดอื้น          

    รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ *  -  -    601,440  601,440 

    รายไดอื้นๆ ตามทีจ่ายจริง  -  -  -  4,790 

ตน้ทุนขาย ราคาตลาด  -  -    8,008,750   4,427,943 

ตน้ทุนบริการรับเหมาติดตงั ตามทีจ่ายจริง  -  -  -  47,325 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย ตามทีจ่ายจริง  -  -  -  2,600 

ตน้ทุนทางการเงิน ตามทีจ่ายจริง  -  -    346,559   - 

บริษัททีเกยีวข้องกัน          

บริษทั ฟูรูกาวา ยนิูค (ไทยแลนด)์ จาํกดั         

ซือสินคา้ ราคาตลาด  12,216,850  15,894,846   12,170,000  15,710,000 
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* บริษทัคิดค่าเช่าอาคารพร้อมเฟอร์นิเจอร์และบริการระบบสารสนเทศจากบริษทัย่อยแห่งหนึงใน

อตัราเดือนละ 1 ลา้นบาท และคิดค่าเช่าพนืทีจดัเก็บสินคา้จากบริษทัย่อยอีกแห่งหนึงในอตัราเดือนละ 0.50 

ลา้นบาท 

 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน  30,401,372  30,121,553  11,308,425  11,155,793 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  705,424  1,068,346  -  - 

 รวม  31,106,796  31,189,899  11,308,425  11,155,793 

 
6.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมียอดคงคา้งกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย         

บริษทั บิกเครน แอนด ์อิควิปเมน้ต ์เร้นทลัส์ จาํกดั         

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื  -  -  50,432,012  60,674,748 

 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  88,500,000  288,500,000 

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื  -  -  2,646,992  781,226 

บริษทั โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั         

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื  -  -  1,111,650  2,544,539 

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื  -  -  5,370,644  1,147,235 

 หนีสินไม่หมุนเวียนอนื  -  -  150,360  150,360 

 เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัยอ่ย  -  -  11,000,000  - 

บริษัททีเกยีวข้องกัน         

บริษทั ฟูรูกาวา ยนิูค (ไทยแลนด)์ จาํกดั         

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื  1,883,200  3,286,922  1,883,200  1,348,200 
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6.3 สัญญาระหวา่งบริษทัยอ่ย 
  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้ทาํสัญญาให้เช่าทีดินและอาคารสําหรับเป็นทีทาํการ

สํานกังาน และคลงัสินคา้แก่บริษทัย่อย โดยมีระยะเวลาการเช่า 1 ถึง 3 ปี เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 
2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 โดยรายจ่ายค่าเช่าและบริการรวมทีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัต่อไปนี 

  (หน่วย : บาท)
จ่ายชาํระภายใน  จาํนวนเงิน 

ไม่เกิน 1 ปี  11,974,600 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  600,000 
รวม  12,574,600 

  
6.4 อืนๆ 

 บริษทัคาํประกันวงเงินสินเชือของบริษทั บิกเครน แอนด์ อิควิปเมน้ต์ เร้นทลัส์ จาํกดั กบั
สถาบนัการเงินแห่งหนึง ในวงเงินรวม 439 ลา้นบาท (ปี 2562 : 441 ลา้นบาท) โดยมีเงือนไขว่า
บริษทัจะตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย เป็นจาํนวนไม่ตาํกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้น
ทงัหมด 

 
7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

เงินสด  180,000  109,146   91,000   20,146 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์  33,034,894  61,241,150   5,660,480   4,865,743 

- กระแสรายวนั  426,906  1,327,908   330,890   1,200,656 

 รวม  33,641,800  62,678,204   6,082,370   6,086,545 
  
 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบียลอยตวัตามทีธนาคารกาํหนด  
 

8. เงินลงทุนชัวคราว 
   เงินลงทุนชวัคราว ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน  -  948,676  -  419,143 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี :         

ยอดยกมาตน้ปี  -  55,000,000  -  - 

บวก ซือเพมิระหว่างปี  -  10,000,000  -  - 

หกั จาํหน่ายระหวา่งปี  -  -  -  - 

       จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผอืขาย  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี - ราคาทุน  -  65,000,000  -  - 

บวก กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า - ยติุธรรม 

  ทียงัไม่เกิดขึนจริง 

  

- 

  

1,327,177 

  

- 

  

- 

รวมเงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม  -  66,327,177  -  - 

  -  67,275,853  -  419,143 

 เงินฝากประจาํ 12 เดือนไดรั้บดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.90 - 1.05 ต่อปี 
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9. ลูกหนกีารค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีการคา้         

  ลูกหนีการคา้ - บริษทัยอ่ย  -     -   25,190,947   25,948,132 

  ลูกหนีการคา้ - บริษทัอนื  328,376,212  232,919,595   114,689,799   66,554,831 

รายไดค้า้งรับ  2,078,354  2,774,467  -  - 

   ตวัเงินรับ - บริษทัยอ่ย  -     -   168,477   - 

   ตวัเงินรับ - บริษทัอนื  6,957,017  22,516,552   1,979,335   17,290,780 

 รวม  337,411,583  258,210,614   142,028,558   109,793,743 

    หกั: ค่าเผอืผลขาดทุน  (21,711,017)  (22,369,078)   (11,223,485)  (11,100,911) 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ   315,700,566  235,841,536   130,805,073   98,692,832 

ลูกหนืหมุนเวียนอนื         

ลูกหนีหมุนเวียนอนื - บริษทัยอ่ย  -     -      10,866,441   8,685,200 

ลูกหนีหมุนเวียนอนื - บริษทัอนื  643,518  668,621  -  -    

ลูกหนีจากการขายสินทรัพย ์  9,709,180  -     -  -    

เงินทดรองจ่าย - บริษทัยอ่ย  -     -      2,355,370   7,267,520 

เงินทดรองจ่าย  277,729  512,488   110,139   73,855 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  3,068,378  3,195,069   597,327   520,499 

ดอกเบียคา้งรับ - บริษทัยอ่ย  -     -      12,962,427   21,318,435 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้  481,993  230,683   469,993   230,683 

เงินประกนัผลงาน  1,610,972  3,139,752   1,610,972   3,139,752 

ลูกหนีพนกังานจากค่าความเสียหาย  2,054,735  1,713,151  -  -    

อนืๆ  185,766  566,444   175,766   512,206 

รวม  18,032,271  10,026,208   29,148,435   41,748,150 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทุน  (642,329)  -  -  - 

รวมลูกหนีหมุนเวียนอนื - สุทธิ  17,389,942  10,026,208   29,148,435   41,748,150 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื  333,090,508  245,867,744   159,953,508   140,440,982 
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โดยแยกตามอายขุองลูกหนีการคา้ไดด้งันี 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

อายลุูกหนีการคา้         

   ลูกหนีทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  238,203,040  190,179,860  105,197,566  62,348,358 

   ลูกหนีทีคา้งเกินกาํหนดชาํระ         

   นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน  40,768,082  29,743,051  1,357,705  1,426,725 

   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  14,926,333  2,266,257  3,018,946  3,197 

   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน  22,484,250  13,382,868  559,118  12,827,628 

   มากกว่า 12 เดือนขึนไป  21,029,878  22,638,578  31,895,223  33,187,835 

รวม  337,411,583  258,210,614  142,028,558  109,793,743 

 
ค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนมีการเปลียนแปลงสําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

ยอดตน้ปี  22,369,078  16,284,495  11,100,911  11,328,982 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมา         

ทีมีผลต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  851,703  -  845,047  - 

ยอดตน้ปีหลงัปรับปรุง  23,220,781  16,284,495  11,945,958  11,328,982 

ตงัเพมิ (ลดลง) ในระหว่างปี  (867,435)  6,084,583  (722,473)  (228,071) 

ยอดปลายปี  22,353,346  22,369,078   11,223,485   11,100,911 

 
10. สินค้าคงเหลือ  

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

วตัถุดิบ  25,474,093  21,717,193  -  - 

สินคา้ระหว่างผลิต  20,885,858  22,515,446  -  - 

สินคา้มีไวเ้พือจาํหน่าย         

   สแตนเลส  112,597,858  113,161,702   24,972,901   22,517,668 

   เหลก็  940,138  1,221,305   940,137   1,221,305 

   รถเครนและรถแทรคเตอร์  15,983,025  17,471,725   15,983,025   17,471,725 

สินคา้ระหว่างทาง  3,929,824  19,193,196  -  8,336,902 

งานระหว่างทาํ  17,351,748  3,727,743   17,351,748   3,727,743 

อะไหล่และวสัด ุ  26,111,365  26,711,969   6,774,777   6,831,805 

รวม  223,273,909  225,720,279   66,022,588   60,107,148 

หกั : ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง  (17,259,514)  (18,608,002)   (13,071,795)  (13,071,795) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  206,014,395  207,112,277   52,950,793   47,035,353 
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 ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลงมีการเปลียนแปลงสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

ยอดตน้ปี  18,608,002  18,008,908   13,071,795   11,567,616 

ค่าเผือมูลค่าของสินคา้เพิมขนึในระหว่างปี  (1,348,488)  599,094  -  1,504,179 

ยอดปลายปี  17,259,514  18,608,002   13,071,795   13,071,795 

 
11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน มีดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน  423,406  -   423,406   - 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี :         

ยอดยกมาตน้ปี  65,000,000  -  -  - 

บวก ซือเพมิระหว่างปี  113,000,000  -  -  - 

หกั  จาํหน่ายระหวา่งปี  (85,483,231)  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี - ราคาทุน  92,516,769  -  -  - 

บวก กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า-ยติุธรรม 

  ทียงัไม่เกิดขึนจริง 

  

1,892,462 

  

- 

  

- 

  

- 

รวมหน่วยลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม  94,409,231  -  -  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื  94,832,637  -   423,406   - 

   

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.375 ต่อปี 
 
12. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

วสัดุสาํนกังาน  290,252  330,961   179,125   203,224 

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายจ่ายล่วงหนา้  128,418  215,460  -  - 

ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1,393,888  1,720,944   229,932   546,298 

ลูกหนีกรมสรรพากร  996,585  1,102   813,979   - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอนื  2,809,143  2,268,467   1,223,036   749,522 
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13. เงินฝากธนาคารทตีิดภาระคําประกนั 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เพอืใชค้าํประกนัวงเงินสินเชือประเภทต่างๆ โดย

มีรายละเอียดดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ประเภทเงิน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ฝากธนาคาร  2563  2562  2563  2562 

หนงัสือคาํประกนักบัหน่วยงานต่างๆ ออมทรัพย ์  5,402,000  5,402,000   5,260,000   5,260,000 

เลตเตอร์ออฟเคร+ดิตและเจา้หนีทรัสต์รีซีท ออมทรัพย ์  5,000,000  5,000,000   5,000,000   5,000,000 

รวม   10,402,000  10,402,000   10,260,000   10,260,000 

   

ออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบียลอยตวัตามทีธนาคารกาํหนด 

 

14. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

หน่วยลงทนุในกองทุนรวมตราสารหนี         

ยอดยกมาตน้ปี  -  12,884,780  -  12,884,780 

บวก ซือระหว่างปี  -  5,000,000  -  5,000,000 

หกั   จาํหน่ายระหว่างปี  -  (4,866,988)  -  (4,866,988)

บวก จดัประเภทจากเงินลงทุนชวัคราว  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี  -  13,017,792  -  13,017,792 

บวก กาํไรจากการวดัมูลค่า - ยตุิธรรมทียงัไม่เกิดขึน  -  249,463  -  249,463 

มูลค่ายติุธรรม  -  13,267,255  -  13,267,255 
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15. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน มีดงันี 
   (หน่วย : บาท) 

 สัดส่วนลงทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ร้อยละ  2563  2562  2563   2562 

เงินลงทุนในหุ้นสามญั          

บริษทั ฟูรูกาวา ยนิูค (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3  6,000,000  -  6,000,000  - 

รวม   6,000,000  -  6,000,000  - 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี          

ยอดยกมาตน้ปี   13,017,792  -  13,017,792  - 

บวก ซือระหว่างปี     24,500,000  -    24,500,000  - 

หกั   จาํหน่ายระหวา่งปี    (35,587,475)  -   (35,587,475)  - 

ยอดคงเหลือปลาย/ปี    1,930,317   -   1,930,317   - 

บวก กาํไรจากการวดัมูลค่า - ยติุธรรมทียงัไม่เกิดขึน   10,095   -   10,095   - 

รวม    1,940,412   -   1,940,412   - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื    7,940,412   -   7,940,412   - 

 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดส่วนเงินลงทุน  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ชือบริษทั  ทุนทชีาํระแลว้  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทั บกิเครน แอนด ์ อิควิปเมน้ต ์

เร้นทลัส์ จาํกดั 

 

650,000,000 

  

99.99 

  

99.99 

  

835,999,946 

  

635,999,946 

  

- 

  

- 

บริษทั โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั 400,000,000  51  51  373,732,000  373,732,000  -  - 

หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุน - บริษทัโตโย  

       มิลเลนเนียม จาํกดั 

       

 

(116,585,000)

  

 

(116,585,000)

  

 

- 

  

 

- 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      1,093,146,946  893,146,946  -  - 

 

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2563 บริษทัลงทุนเพิมในบริษทั บิกเครน แอนด์ อิควิปเมน้ต ์เร้นทลัส์ จาํกดั  

เป็นจาํนวนเงิน 200,000,000 บาท (20,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 
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17. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

  รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย มีรายละเอียดดงันี 
  (หน่วย : บาท) 

  งบเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการเคลอืนไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ให้กูเ้พมิ  รับชาํระ  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

บริษทัยอ่ย          

บริษทั บิกเครน แอนด ์อคิวิปเมน้ต ์เร้นทลัส์ จาํกดั  288,500,000  -  (200,000,000)   88,500,000  

  288,500,000  -  (200,000,000)   88,500,000  

  
  (หน่วย : บาท) 

  งบเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการเคลอืนไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ให้กูเ้พมิ  รับชาํระ  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

บริษทัยอ่ย          

บริษทั บิกเครน แอนด ์อคิวิปเมน้ต ์เร้นทลัส์ จาํกดั  282,860,000  11,500,000  (5,860,000)  288,500,000 

  282,860,000  11,500,000  (5,860,000)  288,500,000 

   

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ MLR-2.50 ต่อปี (ปัจจุบนัอตัราร้อยละ 

4.1 ต่อปี) ครบกาํหนดเมือทวงถาม 
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18. อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

  อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  เพมิขึน  ลดลง  รับโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2562      (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2563 

ราคาทุน          

ทีดิน 4,028,882  - - -  4,028,882 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,554,032)  - - - (2,554,032)

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 1,474,850        1,474,850 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  เพมิขึน  ลดลง  รับโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2561      (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2562 

ราคาทุน          

ทีดิน 4,028,882  -  - -  4,028,882 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,651,565)  (902,467)  - - (2,554,032)

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 2,377,317        1,474,850 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  เพมิขึน  ลดลง  รับโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2562      (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2563 

ราคาทุน          

ทีดิน 27,590,254  - - -  27,590,254 

อาคาร 105,140,574  - - -  105,140,574 

 รวม 132,730,828  - - -  132,730,828 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม          

อาคาร (59,980,454)   (1,162,258)  - -   (61,142,712) 

 รวม (59,980,454)   (1,162,258)  - -   (61,142,712) 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (14,931,773)  -  - - (14,931,773)

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 57,818,601         56,656,343  

 
 
 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  เพมิขึน  ลดลง  รับโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2561      (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2562 

ราคาทุน          

ทีดิน 28,584,088  -  -  (993,834)  27,590,254 

อาคาร 90,392,633  -  -  14,747,941  105,140,574 

 รวม 118,976,721  -  -  13,754,107  132,730,828 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม          

อาคาร (58,879,195)  (1,196,201)  -  94,942  (59,980,454) 

 รวม (58,879,195)  (1,196,201)  -  94,942  (59,980,454) 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (12,792,503)  (2,487,425)  -  348,155 (14,931,773)

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 47,305,023        57,818,601 

  

 บริษทัได้รับรู้รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 เป็นจาํนวนเงิน 11.73 ลา้นบาท และ 11.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  บริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการให้เช่าทีดินพร้อมอาคาร อายุสัญญา 1 - 3 ปี โดย

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานดังกล่าว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 จะ

ก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าขนัตาํในอนาคต ดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี -  11.97 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  0.60 

  

 ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดม้ีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน โดยผูป้ระเมินราคา

อิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด ตามรายงานลงวนัที 4 มิถุนายน 2563 อสังหาริมทรัพยท์ีประเมินคือทีดินพร้อม

สิงปลูกสร้าง มูลค่าทีประเมิน 84.41 ลา้นบาท
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19. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายการจดัประเภท  ยอดตามบญัชี  เพิมขนึ  ลดลง  รบัโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2562  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  ณ 1 ม.ค. 2563      (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2562 

ราคาทุน              

ทดิีนและส่วนปรับปรุง 107,960,702  -    107,960,702   -   -   -   107,960,702  

อาคารและส่วนปรับปรุง 253,745,444  -    253,745,444   -   -   -   253,745,444  

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 802,367,184  (26,086,840)    776,280,344   -   -   -   776,280,344  

เครืองมือและเครืองใช ้ 78,318,909  -    78,318,909   2,272,568   (189,476)  -   80,402,001  

เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน 32,092,134  (858,600)    31,233,534   256,014   -   -   31,489,548  

ยานพาหนะ 31,452,851  (12,826,164)    18,626,687   2,069,158   -   -   20,695,845  

สินทรัพยใ์ห้เช่า 2,049,982,848  (967,091,392)    1,082,891,456   28,562,664   (50,669,625)    10,772,943     1,071,557,438  

สินทรัพยร์ะหว่างติดตงั 694,575  -    694,575   6,474,620   -   (6,812,943)  356,252  

 รวม 3,356,614,647  (1,006,862,996)  2,349,751,651  39,635,024  (50,859,101)  3,960,000  2,342,487,574 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม              

ส่วนปรับปรุงทีดิน (38,345)  -  (38,345)  -   -   -  (38,345)

อาคารและส่วนปรับปรุง (137,941,201)  -  (137,941,201)  (4,880,012)  -   -  (142,821,213)

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (368,511,675)  3,670,587  (338,399,535)  (19,173,375)  -   -  (357,572,910)

เครืองมือและเครืองใช ้ (43,075,684)  -  (69,517,237)  (3,110,515)  172,408  -  (72,455,344)

เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน (29,804,277)  275,754  (29,528,523)  (753,400)  -   -  (30,281,923)

ยานพาหนะ (14,927,551)  2,470,736  (12,456,815)  (866,837)  -   -  (13,323,652)

สินทรัพยใ์ห้เช่า (628,223,008)  220,525,440  (407,697,568)  (55,895,313)  38,330,527  (6,556,453) (431,818,807)

 รวม (1,222,521,741)  226,942,517  (995,579,224)  (84,679,452)  38,502,935  (6,556,453) (1,048,312,194)

หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคาร (21,419,690)  -  (21,419,690)  -  -  - (21,419,690)

ทดิีน อาคารและอุปกรณ-์ สุทธิ 2,112,673,216  (779,920,479)  1,332,752,737        1,272,755,690 
   

- 55 - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  เพิมขนึ  ลดลง  รบัโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2561      (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2562 

ราคาทุน          

ทดิีนและส่วนปรับปรุง 107,960,702  -  -  -  107,960,702 

อาคารและส่วนปรบัปรุง 253,146,027  391,589  -  207,828  253,745,444 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 802,367,184  -  -  -  802,367,184 

เครืองมือและเครืองใช ้ 77,057,334  1,850,643  (734,285)  145,217  78,318,909 

เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน 30,803,452  1,315,682  (27,000)  -  32,092,134 

ยานพาหนะ 27,919,389  6,884,518  (3,351,056)  -  31,452,851 

สินทรัพยใ์ห้เช่า 2,062,120,871  57,256,805  (80,437,782)  11,042,954  2,049,982,848 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตงั 1,100,556  10,990,018  -  (11,395,999)  694,575 

 รวม 3,362,475,515  78,689,255  (84,550,123)  -  3,356,614,647 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงทีดิน (38,345)  -  -  -  (38,345)

อาคารและส่วนปรบัปรุง (133,042,340)  (4,898,861)  -  -  (137,941,201)

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (347,020,513)  (21,894,343)  403,181  -  (368,511,675)

เครืองมือและเครืองใช ้ (41,131,370)  (1,947,113)  2,799  -  (43,075,684)

เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน (28,667,494)  (1,163,782)  26,999  -  (29,804,277)

ยานพาหนะ (14,032,307)  (4,246,298)  3,351,054  -  (14,927,551)

สินทรัพยใ์ห้เช่า (540,094,134)  (110,870,999)  22,742,125  -  (628,223,008)

 รวม (1,104,026,503)  (145,021,396)  26,526,158  -  (1,222,521,741)

หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคาร (17,407,716)  (4,011,974)  -  -  (21,419,690)

ทดิีน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 2,241,041,296        2,112,673,216 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี          

2563         84,679,452 

2562         145,021,396 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการจดัประเภท  ยอดตามบญัชี  เพิมขนึ  ลดลง  รบัโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2562  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  ณ 1 ม.ค. 2563      (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2563 

ราคาทุน              

ทดิีน 74,537,516  -  74,537,516   -  -  -                   74,537,516  

อาคารและส่วนปรับปรุง 66,787,581  -  66,787,581   -  -  -                   66,787,581  

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 8,107,628   (8,050,500)  57,128   -  -  -                          57,128  

เครืองมือและเครืองใช ้ 12,604,664    12,604,664    304,860    (37,851)  -                   12,871,673  

เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน 16,203,366   (858,600)  15,344,766    156,696   -  -                   15,501,462  

ยานพาหนะ 13,066,202   (5,069,254)  7,996,948   -  -  -                     7,996,948  

สินทรัพยใ์ห้เช่า 295,235  -  295,235   -  -  -                        295,235  

สินทรัพยร์ะหว่างติดตงั 21,618  -  21,618    68,328   -  -                          89,946  

 รวม 191,623,810   (13,978,354)   177,645,456    529,884    (37,851)  -                 178,137,489  

หกั ค่าเสือมราคาสะสม              

อาคารและส่วนปรับปรุง (37,567,232)  -   (37,567,232)   (920,906)  - -                 (38,488,138)

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,921,948)   1,883,421    (38,527)   (11,426)  - -                        (49,953)

เครืองมือและเครืองใช ้ (12,126,198)  -   (12,126,198)   (263,079)   22,057  -                 (12,367,220)

เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน (14,317,005)   275,753    (14,041,252)   (588,740)  - -                 (14,629,992)

ยานพาหนะ (5,316,499)   613,946    (4,702,553)   (111,458)  - -                   (4,814,011)

สินทรัพยใ์ห้เช่า (295,228)  -   (295,228)  -  - -                      (295,228)

 รวม (71,544,110)   2,773,120    (68,770,990)   (1,895,609)   22,057  -                 (70,644,542)

หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคาร (8,139,482)  -   (8,139,482)  -  - -                   (8,139,482)

ทดิีน อาคารและอุปกรณ-์ สุทธิ 111,940,218   (11,205,234)   100,734,984                          99,353,465  

- 57 - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  เพิมขนึ  ลดลง  รบัโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2561     (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2562 

ราคาทุน         

ทดิีน  73,543,682   -  -  993,834  74,537,516 

อาคารและส่วนปรบัปรุง  81,327,694   -  -  (14,540,113)      66,787,581 

เครืองจกัรและอุปกรณ์  8,107,628   -  -  -  8,107,628 

เครืองมือและเครืองใช ้  12,524,040   83,424  (2,800)     -  12,604,664 

เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน  14,981,738   1,248,628  (27,000)     -  16,203,366 

ยานพาหนะ  7,996,948   5,069,254  -  -  13,066,202 

สินทรัพยใ์ห้เช่า  295,235   -  -  -  295,235 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตงั  20,000   209,446  -  (207,828)     21,618 

 รวม 198,796,965  6,610,752  (29,800)     (13,754,107)     191,623,810 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรบัปรุง (36,544,370)  (927,920)  -  (94,942)  (37,567,232)

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,346,989)  (574,959)  -  -  (1,921,948)

เครืองมือและเครืองใช ้ (11,825,298)  (303,699)  2,799     -  (12,126,198)

เครืองตกแต่งและเครืองใช้สาํนกังาน (13,389,581)  (954,423)  26,999     -  (14,317,005)

ยานพาหนะ (2,659,587)  (2,656,912)  -  -  (5,316,499)

สินทรัพยใ์ห้เช่า (295,228)  -  -  -  (295,228)

 รวม (66,061,053)  (5,417,913)  29,798     (94,942)  (71,544,110)

หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคาร (6,266,777)  (1,524,550)  -   (348,155)  (8,139,482)

ทดิีน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 126,469,135        111,940,218 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี          

2563         1,895,609 

2562         5,417,913 

 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอปุกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่า

เสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 408.26 ลา้นบาท และ 391.02 
ล้านบาท ตามลาํดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 170.69 ล้านบาท และ 161.99 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท และบริษทัย่อยแห่งหนึง ซึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจาํนวนรวม 
577.85ลา้นบาท (ปี 2562 : 594.92 ลา้นบาท) สาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวน 99.38 ลา้นบาท (ปี 2562 : 99.38  
ลา้นบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ติดภาระจาํนองเพือเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง  

  บริษทั และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์าคาตามบัญชีจาํนวน 124.36 ลา้นบาท (ปี 2562 : 125.55 ลา้นบาท) 
สาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวน 0.42 ลา้นบาท (ปี 2562 :  0.42 ลา้นบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า  
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20. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  1,019,597,396   26,712,754  

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16  

มาถือปฏิบติั ณ วนัที 1 มกราคม 2563  

 

34,555,622 

   

22,183,372 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  1,054,153,018   48,896,126  

เพมิระหว่างปี  10,673,890   1,147,006  

โอนออก  (3,960,000) - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  1,060,866,908   50,043,132  

ค่าเสือมราคาสะสม    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  (227,065,974)  (2,896,577)

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16  

มาถือปฏิบติั ณ วนัที 1 มกราคม 2563  

 

- 

  

- 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  (227,065,974)  (2,896,577)

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  (69,081,674)  (5,362,472)

ขาดทุนจากการลดค่าเช่า  (359,481) - 

โอนออก  6,556,453  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  (289,950,676)  (8,259,049)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  792,531,422  23,816,177 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  827,087,044   45,999,549 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  770,916,232  41,784,083 
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม และงบเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการจดัประเภท  ยอดตามบญัชี  เพมิขึน  ลดลง  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2562  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  ณ 1 ม.ค. 2563      ณ 31 ธ.ค. 2563 

ราคาทุน            

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,870,819   (384,400)   6,486,419   -  -   6,486,419  

 รวม 6,870,819   (384,400)   6,486,419   -  -   6,486,419  

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,848,755)   123,457   (4,725,298)  (584,012)  -  (5,309,310)

 รวม (4,848,755)   123,457   (4,725,298)  (584,012)  -  (5,309,310)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,022,064   (260,943)   1,761,121        1,177,109  

 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  เพมิขึน  ลดลง  รับโอน  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2561      (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 2562 

ราคาทุน          

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6,462,419  408,400  -  -  6,870,819 

 รวม 6,462,419  408,400  -  -  6,870,819 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,135,723)  (713,032)  -  -  (4,848,755)

 รวม (4,135,723)  (713,032)  -  -  (4,848,755)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,326,696        2,022,064 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี          

2563         584,012 

2562         713,032 
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22. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  การเปลียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 จากการนาํ  
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที 9 

มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที 1 
มกราคม 2563 

 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            

ค่าเผอืผลขาดทุนลูกหนีการคา้ 4,473,816   170,340    4,644,156   (173,487)  -  4,470,669 

ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,721,600  -   3,721,600   (269,697)  -  3,451,903 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 5,009,572  -  5,009,572  -  -  5,009,572 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,530,403  -  4,530,403  (20,687)  -  4,509,716 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 61,479,182  -  61,479,182  7,138,368  -  68,617,550 

  รวม 79,214,573   170,340    79,384,913   6,674,497  -  86,059,410 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            

การวดัมูลค่าสินทรัพยท์าง

การเงินไม่หมุนเวียนอนื 

 

(49,893) 

  

49,893 

 

- 

  

- 

  

- 

 

- 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (97,166,272)  -   (97,166,272)  (9,615,518)  -  (106,781,790) 

  รวม (97,216,165)  49,893  (97,166,272)  (9,615,518)  -  (106,781,790) 

สุทธิ (18,001,592)   220,233    (17,781,359)  (2,941,021)  -  (20,722,380) 

 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ  3,256,900  1,216,916  -  4,473,816 

 ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  2,735,552   986,048  -  3,721,600 

 ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  3,811,856  1,197,716  -  5,009,572 

 ผลประโยชน์พนกังาน  3,424,539  768,430  337,434  4,530,403 

       สาํรองประมาณการหนีสินจากการเช่า  288,000  72,000  -  360,000 

       ผลขาดทุนสะสมทางภาษี  53,258,501  8,220,681  -  61,479,182 

  รวม  66,775,348  12,461,791  337,434  79,574,573 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

 การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย  (12,684)  -  (37,209)  (49,893) 

 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน  (80,616,201)  (16,910,071)  -  (97,526,272) 

  รวม  (80,628,885)  (16,910,071)  (37,209)  (97,576,165) 

  สุทธิ  (13,853,537)  (4,448,280)  300,225  (18,001,592) 

 

 (หน่วย : บาท) 



   

  

128 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2562 

 จากการนาํ  
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที 9 

มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที 31 
มกราคม 2563 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            

ค่าเผอืผลขาดทุนลูกหนีการคา้ 2,220,182   169,009    2,389,191    (144,495)  -   2,244,696  

ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,614,359  -   2,614,359   -  -   2,614,359  

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 5,009,573  -   5,009,573   -  -   5,009,573  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 805,618  -   805,618    (247,421)  -   558,197  

หนีสินตามสัญญาเช่า 155,213  -   155,213    (148,810)  -   6,403  

  รวม 10,804,945   169,009    10,973,954    (540,726)  -   10,433,228  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            

การวดัมูลค่าสินทรัพยท์าง

การเงินไม่หมุนเวียนอนื 

 

(49,893) 

  

 49,893 

 

- 

 

- 

  

- 

  

- 

  รวม (49,893)   49,893  -  -  -  - 

สุทธิ 10,755,052   218,902    10,973,954    (540,726)  -   10,433,228   

 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ  2,265,796  (45,614)  -     2,220,182 

 ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  1,447,293  1,167,066  -     2,614,359 

       ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  3,811,856  1,197,717  -     5,009,573 

       ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  899,797  (105,685)  11,506  805,618 

       สาํรองประมาณการหนีสินจากการเช่า  288,000  72,000  -     360,000 

   รวม  8,712,742  2,285,484  11,506   11,009,732 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

 การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย  (12,684)  -     (37,209)  (49,893) 

 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน  (87,463)  (117,324)  -     (204,787) 

   รวม  (100,147)  (117,324)  (37,209)  (254,680) 

   สุทธิ  8,612,595  2,168,160  (25,703)  10,755,052 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่

เกินจาํนวนทีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษี

นนั 

รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปขา้งตน้ 

แสดงไดด้งันี.- 
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  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ปี 2564 40,853,762 40,853,762           -           - 

ปี 2565 109,381,088 109,381,088           -           - 

ปี 2566 45,256,674 45,256,674           -           - 

ปี 2567 111,904,388 111,904,388           -           - 

ปี 2568 35,691,835           -           -           - 

รวม 343,087,747 307,395,912           -           - 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กั

ภาษีทีเกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ซึงบริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี เนืองจากบริษทัและบริษทัย่อย พิจารณาแลว้เห็นว่าอาจมีความไม่

แน่นอนทีจะนาํผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ในอนาคตอนัใกล ้

รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปทียงัไม่รับรู้

ขา้งตน้ แสดงไดด้งันี.- 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ปี 2564  6,801,900   6,801,900   6,801,900   6,801,900  

ปี 2566  8,388,180   8,388,180   8,388,180   8,388,180  

ปี 2567 15,026,909 15,026,909  13,008,849   13,008,849  

ปี 2568 8,453,739           -  8,034,917           - 

รวม 38,670,728 30,216,989  36,233,846   28,198,929  

 

อย่างไรก็ตาม หากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้พบว่า มีความเป็นไปได้ทีกาํไรทางภาษีในอนาคตจะมี

เพียงพอทีจะนาํผลขาดทุนสะสมทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้อาจทาํให้มีการบนัทึกสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและรายไดภ้าษีเงินไดเ้พมิเติม 
 

23. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

เงินมดัจาํและเงินคาํประกนั  1,638,138  1,944,107   912,727   1,161,697 

สินทรัพยอื์น  7,570  8,764   7,570   7,571 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื  1,645,708  1,952,871   920,297   1,169,268 

 



   

  

130 

 

24. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ร้อยละ (ต่อปี)  2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR  27,539,116  17,386,031   16,075,408   15,467,724 

ตวัสัญญาใชเ้งิน MOR  49,099,617  91,477,678   19,099,617   61,477,678 

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท MOR  98,168,436  91,522,835   93,561,482   87,201,101 

รวม   174,807,169  200,386,544   128,736,507   164,146,503 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันดงักล่าว ใชห้ลกัทรัพยค์าํประกนัเดียวกนักบัเงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 

 

25. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

เจา้หนีการคา้         

เจา้หนีการคา้ - บริษทัยอ่ย  -  -   5,487,273   1,575,202 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  -  101,675  -  - 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอนื  147,883,241  125,636,436   50,677,464   23,858,452 

ตวัเงินจ่าย - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  1,883,200  1,348,200   1,883,200   1,348,200 

ตวัเงินจ่าย - บริษทัอนื  2,341,519  7,574   552,425   7,574 

รวมเจา้หนีการคา้  152,107,960  127,093,885   58,600,362   26,789,428 

เจา้หนีหมุนเวียนอนื         

เจา้หนีอนื - บริษทัยอ่ย  -  -   30,363   - 

เจา้หนีอนื - บริษทัอนื  4,943,840  6,705,293  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้  301,076  699,797   93,503   289,463 

ดอกเบียคา้งจ่าย  755,171  1,209,025   755,171   1,209,025 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  20,479,578  16,255,838   3,231,806   3,015,658 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย ์  206,010  2,519,151  -  137,537 

เงินทดรองจา่ย - บริษทัยอ่ย  -     -      2,500,000   353,259 

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้  19,006,346  18,769,551   13,963,897   1,351,673 

เงินประกนัผลงาน  1,438,076  1,346,571   1,438,076   1,346,571 

รวมเจา้หนีหมุนเวียนอนื  47,130,097  47,505,226   22,012,816   7,703,186 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื  199,238,057  174,599,111   80,613,178   34,492,614 
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26. หนสิีนหมุนเวียนอืน 

   หนีสินหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

กาํไรจากการเช่าซือกลบัคืนรอตดับญัชี  3,807,735  5,987,161  -  - 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ  6,492,338  6,344,173   288,034   278,602 

เจา้หนีกรมสรรพากร  1,616,626  1,706,167   282,193   614,301 

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  1,581,690  1,319,522  -  - 

ประกนัสังคมคา้งจ่าย  870,658  853,980   97,592   91,326 

รวมหนีสินหมุนเวียนอนื  14,369,047  16,211,003  667,819  984,229 
 
27.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี  30,958,837  42,124,667  -     -    

บวก  กูเ้พมิระหว่างปี    40,476,635  -  -     -    

หกั    ชาํระคืนระหว่างปี  (11,409,044)  (11,165,830)  -     -    

เงินกูยื้มระยะยาวคงเหลือ  60,026,428  30,958,837  -     -    

หกั   เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึง

  กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

   

(19,350,030) 

  

(9,312,000) 

  

-    

  

-    

ยอดคงเหลือปลายปี    40,676,398   21,646,837  -     -    

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีวงเงินกูร้ะยะยาวคงเหลือ ดงันี 

วงเงินกู ้     
(ลา้นบาท)  อตัราดอกเบีย    

2563  2562  ร้อยละ (ต่อปี)  เงือนไขการชาํระคืนเงนิตน้และดอกเบีย 

43  43  MLR - 2.50  กาํหนดเวลา 84 งวด ผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงันี 
      เดือนที 1-36 ชาํระเดือนละ 0.50 ลา้นบาท 
      เดือนที 36-84 ชาํระเดือนละ 0.54 ลา้นบาท 

13  13  MLR - 2.50  กาํหนดเวลา 55 งวด ผอ่นชาํระงวดละ 0.24 ลา้นบาท 
20  -  MLR - 2.00  กาํหนดเวลา 60 งวด ผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงันี 
      เดือนที 1-24 ชาํระเฉพาะดอกเบีย 
      เดือนที 35-60 ชาํระเดือนละ 0.56 ลา้นบาท 

13  -  MLR - 2.00  กาํหนดเวลา 24 งวด ผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงันี 



   

  

132 

 

วงเงินกู ้     
(ลา้นบาท)  อตัราดอกเบีย    

2563  2562  ร้อยละ (ต่อปี)  เงือนไขการชาํระคืนเงนิตน้และดอกเบีย 
      เดือนที 1-6 งดชาํระเงินตน้และดอกเบีย 
      เดือนที 7-23 ชาํระเดือนละ 0.72 ลา้นบาท 
7  -  3.25  กาํหนดเวลา 60 งวด ผอ่นชาํระงวดละ 0.14 ลา้นบาท 

96  56      

หลกัทรัพยท์ีนาํไปคาํประกนัการกูย้มืเงินและสินเชือต่างๆ กบัสถาบนัการเงิน มีดงัต่อไปนี 
 สินเชือส่วนของบริษทั 
  1. ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีมีอยูใ่นปัจจุบนัและทีจะมีขึนในอนาคตซึงเป็นกรรมสิทธิของบริษทั 
  2. จาํนาํเครืองจกัร ซึงเป็นกรรมสิทธิของบริษทัยอ่ย 
 สินเชือส่วนของบริษทัยอ่ย 
  1. ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีมีอยู่ในปัจจุบนัและทีจะมีขึนในอนาคตซึงเป็นกรรมสิทธิของบริษทั
ย่อย 
  2. จาํนาํเครืองจกัร  
  3. บริษทัเขา้คาํประกนัเต็มวงเงิน 

บริษทัย่อย ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขภายใตส้ัญญากู ้ยืมดังกล่าว ซึงได้กาํหนดขอ้ปฏิบัติและขอ้จาํกัดที
สาํคญับางประการดงัต่อไปนี 

1) ให้บริษทัใหญ่ดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยทงัสองแห่ง เป็นจาํนวนไม่ตาํกว่าร้อยละ 
51 และร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทงัหมด 

2) ดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกวา่ 1:1 
3) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบียและเงินตน้ (DSCR) ไม่ตาํกวา่ 2.5 เท่า 

 
28. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย 

  รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงันี 
  (หน่วย : บาท) 

  งบเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการเคลอืนไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ให้กูเ้พมิ  รับชาํระ  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

บริษทัยอ่ย          

บริษทั โตโย มิลเลนเนียม จาํกดั  -  15,000,000  (4,000,000)  11,000,000 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี  -  -  -  (8,125,000) 

รวมเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัย่อย  -  15,000,000  (4,000,000)  2,875,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 3.25 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 24 เดือน เริม
ชาํระงวดแรกในวนัที 30 มิถุนายน 2563 ดงันี 

เดือนที 1  ชาํระเดือนละ 0.88 ลา้นบาท   
เดือนที 2-23  ชาํระเดือนละ 0.63 ลา้นบาท  
เดือนที 24  ชาํระเดือนละ 0.38 ลา้นบาท 
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29. หนสิีนตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  531,694,254  8,775,269 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั  36,355,622   23,983,372 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  568,049,876    32,758,641  

เพิมขึน 29,673,596  1,147,006 

เพิมขึนจากดอกเบีย 25,832,916  1,465,104 

เงินจ่ายชาํระ (131,920,205)  (6,890,439) 

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (345,411)  - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 491,290,772  28,480,312 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี (114,616,326)  (3,705,319) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 376,674,446  24,774,993 

 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 69,081,674  4,469,137 

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 25,832,916  1,465,105 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 2,390,367  - 

 รวม 97,304,957  5,934,242 

 

   บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าจาํนวน 106.09 ลา้นบาท  (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 5.43 ลา้นบาท) และมีการเพิมขึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าทีไม่ใช่

เงินสดจาํนวน 29.67 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 1.14 ลา้นบาท) 
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30. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   งบแสดงฐานะการเงิน 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที 1 มกราคม  22,652,012  17,122,696  4,028,088  4,498,980 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -  1,687,169  -  57,529 

ตน้ทุนการบริการในอดีตและดอกเบีย         

 - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

  หลงัออกจากงาน 
  

- 

  

2,561,162 

  

- 

  

163,714 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบีย  3,218,828  3,359,351  264,665  260,297 

ผลประโยชน์ทีจ่ายระหว่างปี  (3,322,262)  (2,078,366)  (1,501,772)  (952,432) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม   22,548,578  22,652,012  2,790,981  4,028,088 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี  (2,276,452)  (3,322,262)   (952,432)  (1,501,772) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  20,272,126  19,329,750  1,838,549  2,526,316 

    
 
   ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบีย  -  2,561,162  -  163,714 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบีย         

 ตน้ทุนขาย  1,261,676  1,440,336  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  352,975  278,410  71,338  74,253 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  527,456  572,250  193,327  186,044 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,076,721  1,068,355  -  - 

รวมตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบีย  3,218,828  3,359,351  264,665  260,297 

รวม  3,218,828  5,920,513  264,665  424,011 

 
  ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

  (หน่วย : ร้อยละ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด  1.48 - 1.87  1.48 - 1.87  1.87  1.87 

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน  5 - 7.26  5 - 7.26  7.26  7.26 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  0 - 61  0 - 61  0 - 45  0 - 45 

อตัราการมรณะ (ร้อยละของอตัรามรณะไทย 2551)  TMO2017  TMO2017  TMO2017  TMO2017 
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   การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

   ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนงังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 เพิมขึนร้อยละ 0.5  ลดลงร้อยละ 0.5  เพิมขึนร้อยละ 0.5  ลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด (1,311,480)  1,491,273  (731,906)  821,248 
อตัราการเพมิขึนเงินเดือน 1,674,711  (1,501,895)  853,488  (777,320)
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (1,545,191)  807,787  (887,546)  579,312 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 เพิมขึนร้อยละ 0.5  ลดลงร้อยละ 0.5  เพิมขึนร้อยละ 0.5  ลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด (43,475)  45,391  (47,371)  49,424 
อตัราการเพมิขึนเงินเดือน 69,026  (66,297)  66,657  (64,309)
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (81,106)  85,358  (78,528)  82,170 

 

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมือวนัที 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพมิเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชย

ไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยพระราชบญัญติันีให้ใช้

บงัคบัเมือพน้กาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป การเปลียนแปลงดงักล่าวถือ

เป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไร

ขาดทุน 

 

31. หนสิีนไม่หมุนเวียนอืน 

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

เงินประกนัการเช่า - บริษทัยอ่ย  -  -   150,360   150,360 

ค่าเช่าคา้งจ่าย (ตามวิธีเส้นตรง)  -  1,800,000  -  1,800,000 

เงินประกนัพนกังาน  9,340,079  8,493,940   58,817   52,817 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียนอนื  9,340,079  10,293,940  209,177  2,003,177 
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32. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

32.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดท้แีสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :         

 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :         

 ภาษีเงินไดส้าํหรบัปี  -  -  -  - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราวทีรบัรู้         

  เมอืเริมแรกและทกีลบัรายการ  2,941,021  4,448,280   540,726   (2,168,160) 

    รวม  2,941,021  4,448,280   540,726   (2,168,160) 

         

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :      

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี         

 การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย  -  (37,209)  -  (37,209) 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์         

ประกนัภยั  -  337,434  -  11,506 

    รวม  -  300,225  -  (25,703) 

 

 32.2  การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใชส้ําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 29,940,305  (61,241,088)   (6,889,150)  (22,587,194) 

อตัราภาษีทีใช ้ (ร้อยละ) 20  20  20  20 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษทีีใช ้ 5,988,061  (12,248,218)   (1,377,830)  (4,517,439) 

รายการกระทบยอด        

ขาดทุนทางภาษีทยีงัไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,215,865  4,134,421   1,606,983   2,601,770 

ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ่้ายทไีม่สามารถนาํมา        

คาํนวณกาํไรทางภาษ ี        

- ค่าใช้จ่ายทไีม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษ ี 2,267,250  2,653,728   314,766   683,229 

ผลกระทบทางภาษขีองรายไดห้รือกาํไรทีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ        

กาํไรทางภาษ ี        

- กาํไรของกิจการทไีดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทีไดรั้บยกเวน้ (6,011,535)  (2,881,580)  -  - 

- ค่าใช้จ่ายทหีกัเป็นรายจ่ายไดเ้พมิทางภาษ ี (518,620)  (504,039)   (3,193)  (69,491)

- รายการปรบัปรุงภาษีในปีก่อน -  13,293,968  -  (866,229)

รวมรายการกระทบยอด (3,047,040)  16,696,498   1,918,556   2,349,279 

รวมค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 2,941,021  4,448,280   540,726   (2,168,160)
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 32.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทีแท้จริงถวัเฉลียและอัตราภาษีทีใช้ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 
 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 29,940,305   (61,241,088)   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ 5,988,061  20 (12,248,218)  20 

รายการกระทบยอด (3,047,040) (10.18) 16,696,498 (27.26)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย 2,941,021  9.82 4,448,280  (7.26)

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี  (6,889,150)   (22,587,194)   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้  (1,377,830)   20 (4,517,439)  20 

รายการกระทบยอด  1,918,556    (27.85) 2,349,279  (10.40)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย  540,726    (7.85) (2,168,160)  9.60 

 

33. ทุนเรือนหุ้น 

  บริษทั 

เมือวนัที 26 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี ได้มีมติให้บริษทัตดัหุ้นจด

ทะเบียนส่วนทีไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 18,524,442 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

18,524,442 บาท ซึงทาํให้บริษทัมีหุ้นจดทะเบียนลดจากเดิม 1,535,807,430 บาท เป็น 1,350,563,010 บาท 

และใหบ้ริษทัจดัสรรหุน้เพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,331,737 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวน

เงิน 33,317,370 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,383,880,380 บาท เพือรองรับหุ้นปันผลและรองรับการ

ปรับอตัราการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัของผูถื้อใบแสดงสิทธิ (TCJ-W2) เป็นจาํนวนไม่เกิน 630,610 หุน้ มูลค่าที

ตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2561 

 

บริษทัยอ่ย 

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2563 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยมีมติพิเศษอนุมตัิให้เพิมทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 200,000,000.00 บาท โดยบริษทั

ย่อยไดรั้บชาํระเงินดงักล่าวแลว้ และไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 10 กนัยายน 

2563 ซึงทาํให้ทุนจดทะเบียนใหม่เปลียนเป็นจาํนวน 850,000,000.00 บาท (หุ้นสามญั 85,000,000 หุ้น มูล

ค่าทีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) 
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34. ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ 
  เมือวนัที 26 เมษายน 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี ได้มีมติให้ออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัโดยมีรายละเอียดดงันี 
 

ประเภทหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  : "ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัครังที 2" หรือ "TCJ-
W2" 

ตลาดรอง  ตลาดหลกัทรัพย ์(Main Market) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ       : 31,530,584 หน่วย 
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ     : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัได ้1 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 10 บาท ทังนี ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจ
เปลียนแปลงในภายหลงั 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ     : ระบุชือผูถื้อ และสามารถโอนเปลียนมือได ้
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ     : 3 ปี นับจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (วนัทีออก คือ วนัที 30 มิถุนายน 

2560 ดงันนั วนัใชสิ้ทธิครังสุดทา้ยตรงกบัวนัที 5 มิถุนายน 2563) ทงันี กาํหนด
วนัใชสิ้ทธิครังแรกตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน 2560 

ราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิ         : หน่วยละ 0 บาท 

 
ต่อมาเมือวนัที 26 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัของบริษทัประจาํปี 2561 ได้มีมติปรับสิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่เป็นใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้สามญัของบริษทัได ้1.02 หุน้ ในราคาหุ้น
ละ 9.804 บาท ต่อหุน้ ซึงเป็นผลมาจากการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2561 

ในปี 2560 มีการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 94 หน่วย ราคาการใช้
สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น 

ในปี 2562 ไม่มีการใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั 
ในปี 2563 มีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ TCJ-W2 จาํนวน 258 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญั

ใหม่จาํนวน 263 หุ้น (อตัรา 1:1.02 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 2,630 บาท เกิดส่วนตาํกว่ามูลค่า
หุ้นเป็นจาํนวนเงิน 52 บาท 

 
35. สํารองตามกฎหมาย 
  เพอืให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 
36. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน 

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัที
ออกและชาํระแลว้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั (หน่วย : บาท)   11,697,218   (66,556,453)   (7,429,876)  (20,419,034) 

 จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) 105,596,214  105,596,073  105,596,214  105,596,073 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.11  (0.63)  (0.07)  (0.19) 
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  กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จต่อหุน้ขนัพืนฐาน 
  กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปีด้วย

หุ้นสามญัทีออกและชาํระแลว้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั (หน่วย : บาท)   11,697,218   (67,757,352)   (7,429,876)  (20,316,221) 

 จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) 105,596,214  105,596,073  105,596,214  105,596,073 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.11  (0.64)  (0.07)  (0.19) 

 
  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

  บริษทัไม่ได้แสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดเนืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ
บริษทัมีราคาการใชสิ้ทธิสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉลียของหุน้สามญัของบริษทัในระหว่างปี 

 
37. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั และบริษทัย่อย ทีผูมี้
อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอ เพือใชใ้นการตดัสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันี ผูม้ีอาํนาจตัดสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ คณะกรรมการของบริษทั 

  บริษทั และบริษทัย่อย นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลกั
ในการรายงาน ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการ และโครงสร้างการรายงานทาง
การเงินภายในทีไดร้ายงานต่อผูม้ีอาํนาจการตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์
ในการกาํหนดส่วนงาน 

  สินทรัพย ์รายได้จากส่วนงานเป็นรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือทีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 ส่วนงานธุรกิจ : 
ส่วนงาน 1 : จาํหน่ายรถเครน รถบดและรถแทรคเตอร์ และอุปกรณ์ ซึงบริษทัมีการขายทงั

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ส่วนงาน 2 : ดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการใหบ้ริการเช่าและซ่อมแซมรถยกและรถบรรทุก 
ส่วนงาน 3 : ผลิตและจาํหน่ายท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม 
ส่วนงาน 4 : จาํหน่ายแผน่เหลก็ 
ส่วนงาน 5 : บริการรับเหมาติดตงั 
ส่วนงาน 6 : อืนๆ 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ : 
  รายได้และผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานในประเทศไทย ซึงส่วนงานภูมิศาสตร์ต่างประเทศมี
ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายไดร้วม จึงไม่ไดน้าํเสนอขอ้มูลรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์  
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  ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส่วนงาน 1 

 

ส่วนงาน 2 

 

ส่วนงาน 3 

 

ส่วนงาน 4 

 

ส่วนงาน 5 

 

ส่วนงาน 6 

 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

รวม 

 

รายไดจ้ากการขายและบริการ   17.57    407.71    419.48    307.31    26.41    12.47    (17.02)   1,173.93  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน          46.84  

รายไดที้ไม่สามารถปันส่วนได ้        18.66 

ตน้ทุนทางการเงิน          (35.57) 

ภาษีเงินได ้        (2.94) 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน      26.99  

หกั กาํไร (ขาดทุน) ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม        15.30  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่      11.69  

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563         

ส่วนทีปันส่วนได ้  647.58       647.58  

ส่วนทีปันส่วนไม่ได ้          625.18  

รวมทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์        1,272.76  

สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563         2,794.91  

 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส่วนงาน 1 

 

ส่วนงาน 2 

 

ส่วนงาน 3 

 

ส่วนงาน 4 

 

ส่วนงาน 5 

 

ส่วนงาน 6 

 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

รวม 

 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 77.44 413.92 367.64 207.97 15.08 8.72 (19.92) 1,070.85 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน        (42.23) 

รายไดที้ไม่สามารถปันส่วนได ้        25.29 

ตน้ทุนทางการเงิน        (44.30) 

ภาษีเงินได ้        (4.45) 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน      (65.69) 

หกั กาํไร (ขาดทุน) ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม      0.87 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่      (66.56) 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562         

ส่วนทีปันส่วนได ้  1,414.74      1,414.74 

ส่วนทีปันส่วนไม่ได ้        697.93 

รวมทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์        2,112.67 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562       2,780.99 

  

  สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายการกบัลูกคา้ภายนอก

ทีมีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม ดงันี 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562  2563 2562 

รายไดจ้ากการขายสแตนเลส 238.90 101.60 179.70 101.60 

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรกลหนกั - 43.70 - 43.70 

รายไดค้่าเช่ารถยกและรถบรรทุก - 43.88 - - 

รวม 238.90 189.18 179.70 145.30 

 
38. วงเงินสินเชือและการคาํประกนั 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั และบริษทัย่อย มีวงเงินสินเชือกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน  เบิกใช ้  ยงัไม่ไดใ้ช ้ วงเงิน  เบิกใช ้  ยงัไม่ไดใ้ช ้

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 50.00  (27.54)  22.46   20.00   (16.08)  3.92 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท  642.63   (110.77)  531.86   184.11   (93.56)  90.55 

วงเงินตวัสัญญาใชเ้งิน 100.00  (19.10)  80.90   100.00   (19.10)  80.90 

วงเงินแฟคตอริง 10.00  -     10.00  -  -    -    

วงเงินกูยื้มระยะยาว  127.88   (127.88)  -  - -    -    

วงเงินการออกหนงัสือคาํประกนั 107.93   (69.21)  38.72  65.89   (27.17)  38.72 

ตวัสัญญาใชเ้งิน และสินเชือลิสซิง 30.00  (30.00)  -  - - - 

วงเงินซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 250.00       -     250.00  - - - 

 1,318.44   (384.50)  933.94  370.00   (155.91)  214.09 

 
วงเงินสินเชือคาํประกนัโดย ทีดิน พร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองจกัร ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 27 
 
39. ภาระผูกพนัและหนสิีนทีอาจจะเกดิขึน 

 39.1 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัย่อย ได้ทาํสัญญาเช่าทีดินและอาคารสําหรับเป็นทีทาํการสํานักงานและ

สาขา โดยมีระยะเวลาโดยมีระยะเวลาตงัแต่ 3 ปี 
  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายใน

อนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี 
   (หน่วย : บาท) 

จ่ายชาํระภายใน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่เกิน 1 ปี  -  - 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  - 
เกินกวา่ 5 ปี  -  - 
รวม  -  - 
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 39.2 ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 

  ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินมัดจําซือสินค้าจํานวน 0.01 ล้านบาท 

และบริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายเพิมอีกเป็นจาํนวน 0.01 ลา้นบาท 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้จ่ายเช็คลงวนัทีล่วงหน้าเพือคาํประกนังานโครงการ

รับเหมาจาํนวน 1.77 ลา้นบาท 

 

 39.3 หนงัสือคาํประกนัของธนาคาร 

  บริษทั และบริษทัย่อย มีหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหนา้จากการทีธนาคารออกหนงัสือคาํประกัน

ให้แก่หน่วยงานราชการ ลูกหนีการคา้บางราย และบริษทัแห่งหนึงเป็นจาํนวนรวม 69.21 ลา้นบาท   

(ปี 2562 : 70.68 ลา้นบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจาํนวน 27.17 ลา้นบาท (ปี 2562 : 46.57 ลา้นบาท) 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

40. สิทธิประโยชน์ทไีด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัย่อยได้รับสิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับการผลิต ดงัต่อไปนี  

ลกัษณะการผลิต เลขทีบตัรส่งเสริม วนัทีบตัรหมดอาย ุ

1. ท่อเหล็กไร้สนิมไร้ตะเข็บ หรือลบตะเข็บ

ดา้นใน 

1262/2543 วนัที 15 ธนัวาคม 2554 

2. ท่อเหลก็หรือท่อเหลก็ไร้สนิม 1427/2547 วนัที 27 พฤษภาคม 2558 

3. ท่อเหลก็หรือท่อเหลก็ไร้สนิม 1789/2554 วนัที 30 มิถุนายน 2567 

 

สิทธิประโยชน์ทีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุนทีสาํคญั มีดงันี 

1.  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

2.  ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้รับจากการประกอบกิจการทีไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุน โดยมีกาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน     

โดยบริษทัยอ่ยเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการเมือวนัที 1 กรกฎาคม 2559 

2.1 - บตัรส่งเสริม 1262/2543 เริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการเมือวนัที 16 ธนัวาคม 2546 

2.2 - บตัรส่งเสริม 1427/2547 เริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการเมือวนัที 28 พฤษภาคม 2550 

2.3 - บตัรส่งเสริม 1789/2554 เริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการเมือวนัที 1 กรกฎาคม 2559 

3. ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นทีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพือใช้

ในการผลิตเพือการส่งออกเป็นระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นบัตรส่งเสริมฯ ครบกําหนดวนัที 6 

พฤษภาคม 2561 และ วนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2562 ตามลาํดบั 

4.  ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตงัหรือก่อสร้างสิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ

เงินลงทุน นอกเหนือการหกัค่าเสือมราคาตามปกติ 

5.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริม ไปรวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงิน

ไดต้ลอดระยะเวลาทีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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6.  ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละห้าของรายได้ทีเพิมขึนจากปี

ก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัทีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนนั (เฉพาะ

รายไดจ้ากการส่งออกโดยตรงและการส่งออกทางออ้มกรณีทีมีการส่งออกผ่านผูอื้นโดยไม่ได้ไป

ผลิตต่อ) 
 

ในการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนนัน บริษทัย่อย ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้น

บตัรส่งเสริมการลงทุน ผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาํแนกเป็นส่วน

ทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและส่วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ดงัต่อไปนี.-  
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 ธุรกิจทีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

 ธุรกิจทีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 รวม  ธุรกิจทีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

 ธุรกิจทีไม่ได ้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 รวม 

รายได ้            
รายไดจ้ากการขาย 220,928,978  526,413,392    747,342,370   133,835,409  512,574,610  646,410,019 
รายไดค้่าเช่ารถยกและ

รถบรรทุก 
 

- 
   

400,185,179  
   

400,185,179  
  

- 
  

409,359,060 
  

409,359,060 
รายไดบ้ริการรับเหมาติดตงั -    26,409,692     26,409,692   -  15,084,213  15,084,213 
รายไดอื้น -    18,658,158     18,658,158   -  25,293,275  25,293,275 

 รวมรายได ้ 220,928,978  971,666,421  1,192,595,399   133,835,409  962,311,158  1,096,146,567 

   การจดัสรรผลการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี คือ 

   1. รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีสามารถระบุไดว้า่เป็นของส่วนใดก็จะจดัสรรไปยงัส่วนนนัโดยตรง 

   2. รายการทีไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นของส่วนใดก็จะจดัสรรตามสัดส่วนของรายไดแ้ตล่ะส่วน 
 
41. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะ ประกอบดว้ยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคญัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้

ระหว่างผลิต 

 

(32,176,152)

  

23,118,748 

 

(14,309,370)

  

44,962,775 

ซือสินคา้สาํเร็จรูป 337,262,502  233,875,349  298,584,660  219,988,015 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 263,651,947  283,036,022   374,628   241,239 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 31,096,435  31,087,913  11,308,425  11,155,793 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 224,668,835  215,660,497   22,239,277   21,350,156 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 154,345,138  145,734,428   9,004,351   7,327,146 

ค่านายหนา้ 9,397,101  6,727,693   2,195,296   945,765 

ค่าเช่า 2,390,367  17,728,009  -  2,675,466 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 42,737,017  40,921,505   547,939   831,438 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 1,511,657  3,433,084   1,202,834   774,460 

ตน้ทุนทางการเงิน   35,567,755   44,305,244   7,734,448   9,476,803 
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42. เครืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทีสําคัญ วิธีการทีใช้ ซึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และ 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 4 

 

สินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (วนัทีถือปฏิบติัครังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมิน

โมเดลธุรกิจทีใช้จัดการสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินมียอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  33,641,800     33,641,800  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน -  -    333,090,508     333,090,508  

รายไดท้ียงัไม่เรียกเก็บ -  -    4,573,511     4,573,511  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 94,409,231  -   423,406     94,832,637  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื -  -    2,809,143     2,809,143  

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั -  -    10,402,000     10,402,000  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื   7,940,412   -  -    7,940,412  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -  -    1,645,708     1,645,708  

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -  -    174,807,169     174,807,169  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื -  -    199,238,057     199,238,057  

หนีสินหมุนเวียนอนื -  -    14,369,047     14,369,047  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -    60,026,428     60,026,428  

หนีสินตามสัญญาเช่า  -  -  491,290,772  491,290,772 

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื -  -    9,340,079     9,340,079  

 

 
 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -   6,082,370    6,082,370  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  -  -   159,953,508    159,953,508  

รายไดท้ียงัไม่เรียกเก็บ -  -   4,573,511    4,573,511  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื -  -   423,406    423,406  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื -  -   1,223,036    1,223,036  

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั -  -   10,260,000    10,260,000  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื  7,940,412   -  -   7,940,412  

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -   88,500,000    88,500,000  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -  -   920,297    920,297  

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -  -   128,736,507    128,736,507  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื -  -   80,613,178    80,613,178  

หนีสินหมุนเวียนอนื -  -   667,819    667,819  

หนีสินตามสัญญาเช่า  -  -  28,480,312  28,480,312 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -  -   11,000,000    11,000,000  

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื -  -   209,177    209,177  
     

   บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีทีไม่เป็นไปตามเงือนไขการวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเป็นประเภท
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 
          สินทรัพยท์างการเงินทีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มี
รายการดงัต่อไปนี 

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม 

 

 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอนื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

หน่วยลงทนุในกองทุนรวมตราสารหนี 94,409,231  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 94,409,231  - 

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอนื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

หุ้นสามญั - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 6,000,000  6,000,000 

หน่วยลงทนุในกองทุนรวมตราสารหนี 1,940,412   1,940,412 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 7,940,412   7,940,412  

 
 นโยบายการบริหารความเสียงสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
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  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึนในสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน
ทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทวัไป และไม่ไดถื้อ
หรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใดๆ    

 
 ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ 

  บริษทัและบริษทัย่อ ยมีความเสียงดา้นสินเชือจากลูกหนีการคา้ อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริษทัและ
บริษทัย่อยมีนโยบายการให้สินเชือทีรัดกุม และมีฐานลูกคา้ทีหลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดังนัน 
บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนีนอกจากจาํนวนทีตงัค่าเผือผล
ขาดทุนไวแ้ลว้ 

 
 ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

  ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียนีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคต การ
เปลียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย 
บริษทัและบริษัทย่อยมีความเสียงเกียวกับอัตราดอกเบียเกียวเนืองจากเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอืน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร บริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน
เพอืป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบียไดด้งันี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย  อตัราดอกเบีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับขนึลง  คงที  อตัราดอกเบีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,034,894  -  606,906    33,641,800  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน -  -    333,090,508     333,090,508  

รายไดท้ียงัไม่เรียกเก็บ -  -    4,573,511     4,573,511  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื -  -  94,832,637     94,832,637  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื -  -  2,809,143     2,809,143  

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 10,402,000   -  -    10,402,000  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื -  -  7,940,412     7,940,412  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -  -    1,645,708     1,645,708  

หนีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจาก

สถาบนัการเงิน 

 

- 

  

 174,807,169  

  

- 

   

 174,807,169  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื -  -  199,238,057     199,238,057  

หนีสินหมุนเวียนอนื -  -    14,369,047     14,369,047  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  60,026,428   -    60,026,428  

หนีสินตามสัญญาเช่า  -    491,290,772   -    491,290,772  

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื -  -    9,340,079     9,340,079   
 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย  อตัราดอกเบีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับขนึลง  คงที  อตัราดอกเบีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5,660,480   -  421,890   6,082,370  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  -  -  159,953,508    159,953,508  

รายไดท้ียงัไม่เรียกเก็บ -  -   4,573,511    4,573,511  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื -  -   423,406    423,406  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื -  -   1,223,036    1,223,036  

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั -  -   10,260,000    10,260,000  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื -  -   7,940,412    7,940,412  

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -    88,500,000     88,500,000  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -  -   920,297    920,297  

หนีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจาก

สถาบนัการเงิน 

 

- 

   

128,736,507  

   

- 

  

 128,736,507  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื -  -   80,613,178    80,613,178  

หนีสินหมุนเวียนอนื -  -   667,819    667,819  

หนีสินตามสัญญาเช่า  -   28,480,312   -  28,480,312  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -   11,000,000  -    11,000,000  

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื -  -    209,177     209,177  
  

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดงันี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ    

  สินทรัพย ์  หนีสิน  สินทรัพย ์  หนีสิน  อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

สกุลเงิน  ทางการเงิน  ทางการเงิน  ทางการเงิน  ทางการเงิน  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

          (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา (USD)  109,126  729,538   3,144  434,023  29.9909 

           
  

จาํนวนรวมของกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุน สําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิทีแสดงรวมไวใ้น        

   - รายไดอื้น 2,112,163  1,109,736   2,023,983    670,370  

รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 

   ทีรับรู้ในกาํไรก่อนภาษีระหว่างปี 

 

2,112,163 

  

1,109,736 

  

 2,023,983  

  

 670,370  

     กาํไร (ขาดทุน) จากเครืองมือทางการเงินสุทธิ 
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  จาํนวนรวมของกาํไร (ขาดทุน) จากเครืองมือทางการเงินทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนีที 

  มูลค่ายติุธรรมทีรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

325,917 

  

922,859 

  

(239,368)  

  

- 

รวมกาํไร (ขาดทุน) จากเครืองมือทางการเงินสุทธิ 325,917  922,859  (239,368)   - 

 
 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทงัจดัหาวงเงินสินเชือระยะสัน
จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพือสํารองในกรณีทีมีความจาํเป็นและเพือลดผลกระทบจากความผนัผวนของ
กระแสเงินสด 

 
 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที
ไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

  ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
 ระดบัที 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินอยา่งเดียวกนั 
 ระดบัที 2  ใช้ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดับ 1 ทีสามารถสังเกตได้  

โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคาํนวณมาจากราคา
ตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั  

    ระดบัที 3 ใช้ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการ
ประมาณขึน  

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื  - 94,409,231 -  94,409,231 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื  - 1,940,412 6,000,000  7,940,412 

       

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม       

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื  -  1,940,412 6,000,000  7,940,412 

    
   ในระหวา่งปี ไม่มีการเปลียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
   เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที 2 

   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

 

43.  การเปลยีนแปลงในหนสิีนทีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

 การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562  มีดงันี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที   เพมิ (ลด)  เพมิขึน  การแปลงค่า  ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม      อตัราแลกเปลียน  31 ธนัวาคม 

 2562        2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 200,386,544    (25,579,375)  -  -  174,807,169 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,958,837    29,067,591   -  -  60,026,428 

หนีสินตามสัญญาเช่า 531,694,254  (106,087,289)  65,683,807  -  491,290,772 

รวม 763,039,635  (102,599,073)  65,683,807  -  726,124,369 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที   เพมิ (ลด)  เพมิขึน  การแปลงค่า  ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม      อตัราแลกเปลียน  31 ธนัวาคม 

 2561        2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 222,089,083  (21,702,539)  -  -  200,386,544 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 42,124,667  (11,165,830)  -  -  30,958,837 

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ 125,349,426  (56,535,564)  12,009,223  -  80,823,085 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 544,922,913  (134,088,697)  40,036,953  -  450,871,169 

รวม 934,486,089  (223,492,630)  52,046,176  -  763,039,635 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที   เพมิ (ลด)  เพมิขึน  การแปลงค่า  ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม      อตัราแลกเปลียน  31 ธนัวาคม 

 2562        2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 164,146,503   (35,409,996)  -  -  128,736,507  

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -  11,000,000  -  -  11,000,000 

หนีสินตามสัญญาเช่า 8,775,269   (5,425,335)  25,130,378  -  28,480,312 

รวม 172,921,772  (29,835,331)  25,130,378  -  168,216,819 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที   เพมิ (ลด)  เพมิขึน  การแปลงค่า  ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม      อตัราแลกเปลียน  31 ธนัวาคม 

 2561        2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 163,908,948  237,555  -  -  164,146,503 

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ 488,133  (203,210)  -  -  284,923 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,827,937  (3,745,618)  6,408,027  -  8,490,346 

รวม 170,225,018  (3,711,273)  6,408,027  -  172,921,772 

 

44. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีมีความสําคัญของบริษทัคือ การจัดให้มีโครงสร้างทาง

การเงินทีเหมาะสมและการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง 
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45. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

เพือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั ซึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือ

ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม ดงันี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามทีรายงาน

ไวเ้ดิม 

 รายการจดั

ประเภท 

 ตามที

รายงานใหม ่

 ตามทีรายงาน

ไวเ้ดิม 

 รายการจดั

ประเภท 

 ตามที

รายงานใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน            

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562           

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน - 

 

3,322,262 

 

3,322,262 

 

- 

 

1,501,772 

 

1,501,772 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน - 

 

19,329,750 

 

19,329,750 

 

- 

 

2,526,316 

 

2,526,316 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 22,652,012  (22,652,012)  -  4,028,088  (4,028,088)  - 

 

46. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีpไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทัแลว้เมือวนัที 1 มีนาคม 2564 
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AUDITOR’S REPORT ON REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

  

To  The Shareholders and Board of Directors of 

 T.C.J. Asia Public Company Limited  

 

Opinion 

 I have audited the consolidated financial statements of T.C.J. Asia Public Company Limited 

and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 

December 31, 2020, and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of 

changes in shareholders’ equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes 

to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and I have 

audited the separate financial statements of T.C.J. Asia Public Company Limited (the Company), which 

comprise the statement of financial position as at December 31, 2020, and the statement of comprehensive 

income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows for the year then ended, 

and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.  

 In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, 

the consolidated financial position of T.C.J. Asia Public Company Limited and its subsidiaries as at 

December 31, 2020, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year 

then ended and the separate financial position of T.C.J. Asia Public Company Limited as at December 31, 

2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards. 

 

Basis for Opinion   

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities 

under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 

Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in accordance with the 

Federation of Accounting Professions ’Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical 

requirements that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical 

responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is 

sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.   

 

*****/2 
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Key Audit Matters   
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most 

significance in my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the 
current period. These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial 
statements and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not 
provide a separate opinion on these matters.   

 
Revenue recognition the rental of forklifts and trucks 
 The Group has the revenue from the rental of crane and truck for 34% of the total revenue that 
is the substantial amount in the consolidated financial statements. The Group has entered into many agreements 
with customers. The agreements are made with both types of lease over the period and monthly rentals. There are 
many rental rates depending on the type of car rented and the agreement between the Group and each customer 
that may have risks regarding the value and period of the revenue recognition. I have paid special attention in the 
revenue recognition to ensure the rental revenue of forklifts and trucks being recognized in the account correctly 
and completely. 
 I have assessed the appropriateness and tested the efficiency of the internal control system of the 
car rental revenue cycle by inquiring the responsible person, understanding and selecting samples to randomly test 
the compliance with the controls designed by the Group, studying the lease agreement to understand the rental 
conditions, randomly inspecting the supporting documents for income transactions occurred during the year and 
near the end of the accounting period, comparing the information and details of the rented cars with the details 
according to the asset registration in order to cut off the revenue recognition, reviewing the credit notes issued by 
the Group after the end of the accounting period and analyzing the comparative of revenue accounting data to 
check for possible irregularities in revenue transactions throughout the accounting period especially the accounting 
transactions through general vouchers. 
 
Allowance for value of inventories and realizable value of inventories 

 According to Note 10 (Inventories), the Group has the inventories amounted to Baht 206 million 
in which the net value of such products is substantial amount in the financial statements. Therefore, the 
management has to use considerable judgment in considering appropriate allowance for decline in value of 
inventory for each type of obsolete stock. It is considered from the latest selling price, analysis of each product 
category aging, period of sale and turnover of products incurred that may cause the net realizable value of 
inventories to be less than the cost of products. Such matters are related to the management's judgment. Therefore, 
I have paid special attention in the audit of inventories account to ensure that the inventories are stated 
appropriately.    

My key audit matters is to inquire the management who is responsible for such matter in order 
to gain an understanding of the Group's policies regarding the allowance for declining in value of inventories, and 
to estimate the net realizable value of inventories by auditing the adequacy and appropriateness of accounting 
records and the assumptions used by the management in calculating the allowance for declining in value of 
inventories by comparing the product costs with the net realizable values calculated from the selling price after 
the end of the year and deducted from the actual selling expenses during the year and to consider the deteriorated 
and obsoleted products by auditing the age and movement of the products for comparative analysis of inventories 
whichever is lower than the product cost and to check the accuracy of the accounting records for the allowance 
for declining in value of inventories complied with the Group’s policies. 

*****/3 
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Other Information  

Management is responsible for the other information. The other information comprises the 

information included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s 
report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.  

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not 

express any form of assurance conclusion thereon.  

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other 

information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other 

information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, 
or otherwise appears to be materially misstated.   

When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I 

am required to communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with 

governance to correct the misstatement. 

 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 

financial statements and separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 

financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.   

 In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements, 

management is responsible for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going 
concern, disclosing, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 

management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic 

alternative but to do so.  

 Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the 

Company’s financial reporting process.     

 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial 

statements and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to 

fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level 

of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing 

will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are 
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the 

economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements and separate 

financial statements.   

*****/4 
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 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional 
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:   

 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial 
statements and separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit 
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a 
basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, 
or the override of internal control.  

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control. 

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates and related disclosures made by management. 

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a going 
concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report 
to the related disclosures in the consolidated financial statements and separate financial statements or, if such 
disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained 
up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the 
Company to cease to continue as a going concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 
statements and separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial 
statements and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that 
achieves fair presentation.   

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the 
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. 
I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible 
for my audit opinion.   
 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that I identify during my audit.  
 I also provide those charged with governance with a statement that we have complied with 
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and 
other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related 
safeguards.  

*****/5 
 
 
 



 

- 19 - 

 

 

 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those 

matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements and separate 

financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in 

my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 

extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because 

the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 

of such communication.   

The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s 

report is Mr. Suwat  Maneekanoksakul. 

 

 

 

               

(Mr. Suwat  Maneekanoksakul) 

Certified Public Accountant  

Registration No. 8134 

 

Dharmniti Auditing Company Limited 

Bangkok, Thailand 

March 1, 2021 
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T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
DECEMBER 31, 2020 

 
1. GENERAL INFORMATION 
  T.C.J. Asia Public Company Limited (“The Company”) was registered to be a limited public company 

under the Public Company Limited Act B.E.2535 with the Ministry of Commerce on March 7, 1995. The 
Company was listed on the Stock Exchange of Thailand and engaged in the import business and distribution of 
machinery and lifting equipment for construction work and loading and unloading services, e.g. tractors, wheel 
loaders, excavator and cranes and stainless steel plate and construction contractor. Its office is located at 3/4 
Moo 9, Bangna-Trad Road (Km.18), Bang Chalong Subdistrict, Bang Plee District, Samuthprakarn Province. 

  The subsidiaries’ main business operations as discuss in Note 2.2 to the interim financial information. 

 

2. CORONAVIRUS DISEASE 2019 PANDEMIC 

The Coronavirus disease 2019 pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic 

slowdown and adversely impacting most businesses and industries as a whole.  The situation affects the 

results of operations of the Company and its subsidiaries, recognition and measurement of assets and 

liabilities in the financial statements. Nevertheless, the management will continue to monitor the ongoing 

development and regularly assess the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and 

contingent liabilities. 
 
3. BASIS FOR THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 
 3.1 Basis for preparation of the financial statements 

   The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards 
prescribed by Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E.2547 by 
complying with the financial reporting standards. The presentation of the financial statements has been 
made in compliance with the Notification of the Department of Business Development, the Ministry of 
Commerce, re : the financial statements presentation for public limited company, issued under the 
Accounting Act B.E.2543. 

   The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 
otherwise disclosed in the accounting policies.  

   The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 
the Company. The financial statements in English language have been translated from such financial 
statements in Thai language. 
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 3.2 Basis for the preparation of consolidation interim financial statements 
 3.2.1 The consolidated financial statements include the financial statements of T.C.J. Asia Public 

Company Limited And Its Subsidiaries as the following:- 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  3.2.2 The interim financial statements of the subsidiary are prepared using the same significant 

accounting policies with the Company 
  3.2.3 Significant outstanding balance and transactions between the Company and its subsidiary 

have been eliminated from the consolidated financial statements. 
  3.2.4 Investments in the subsidiary company as recorded in the Company’s book of accounts are 

 eliminated against the equity of the subsidiary company. 
 
 3.3 The financial reporting standards are effective in the current year 

During the period, the Company and its subsidiaries have adopted the revised and new 

financial reporting standards, interpretations and the accounting guidance, which are effective for 

fiscal years beginning on or after January 1, 2020. These financial reporting standards were aimed 

at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the 

changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for 

users of the standards. Except, the new standard involves changes to key principles, as summarized 

below. 

Financial reporting standards related to financial instruments: 

A set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards 

and interpretations, as follows: 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9  Financial Instruments 
TAS 32  Financial Instruments: Presentation 
TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification 

of financial instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account 

    Assets as a percentage to  Revenues as a percentage to  

  Percentage of shareholding  consolidated total assets  the consolidated total revenues 

Subsidiary  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Big Crane and Equipment 

Rentals Co., Ltd. 

  

99.99 

  

99.99 

 

54  57  

 

35 

  

39 

Toyo Millennium Co., Ltd.  51  51  31  31  38  34 
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the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business 

model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. 

These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When 

the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting standards, interpretations 

and guidance which are currently effective will be cancelled.    

 The Company and its subsidiaries have adopted TFRS related to financial instruments the 

first-time in its financial statements by applying modified retrospective approach of adoption of 

which the cumulative effect as an adjustment to the retained earnings as at January 1, 2020 and the 

comparative information was not restated. The cumulative effect of the change is described in Note 

5 to the interim financial statements. 

 

TFRS 16 Leases 

 TFRS 16 Leases supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The 

standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of 

leases, and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 

12 months, unless the underlying asset is low value.  

 Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will 

continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those used 

under TAS 17. 

   As at January 1, 2020, the Company and its subsidiaries have adopted TFRS 16, which the 

Company and its subsidiaries recognized the cumulative effects of the initial application of this 

financial reporting standard without restated the previous year's financial statements presented for 

comparative. However, the Company and its subsidiaries had chosen to comply with this financial 

reporting standard with the lease that was previously classified as operating lease by recognizing 

the liabilities under the lease as at January 1, 2020 with the present value of the remaining lease 

payment and discounted by the interest rate of the additional borrowing of the Company and its 

subsidiaries as at the initial application date. It was recognized the contractual use rights in the 

amount of liabilities under lease agreements adjusted by the amount of the prepaid or accrued lease 

payments which were related to the lease agreement recognized in the statement of financial 

position before the date of application of this financial reporting standard. 

   The effect of the change in accounting policy is stated in Note 5 to the interim financial 

statements. 

 

Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives 

in response to the impact of the COVID-19 situation” 

The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on 

“Temporary relief measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19 
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situation”. Its objectives are to alleviate some of the impact of applying certain financial reporting 

standards, and to provide clarification about accounting treatments during the period of uncertainty 

relating to this situation. 

On April 22, 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette 

and it is effective for the financial statements prepared for reporting periods ending between January 

1, 2020 and December 31, 2020.  

The Company and its subsidiaries have elected to apply the following temporary relief 

measures on accounting alternatives: 

 Not to take into account forward-looking information when determining expected credit 

losses, in cases where use a simplified approach to determine expected credit losses.  

 To measure the fair value of investments in unquoted equity instruments using the fair 

value as at January 1, 2020.  

 To lightly weight information relating to the COVID-19 situation in applying the 

valuation technique to measure the fair value of financial assets in the form of debt 

instruments using Level 2 or Level 3 inputs. 

 Not to include information relating to the COVID-19 situation that may affect financial 

forecasts. In the future, used in conjunction with relevant fair value measurement 

techniques TFRS 13, Fair Value.  

 Not to include information relating to the uncertain COVID-19 situation, which may 

affect the estimation of future taxable profits. Into data to estimate the adequacy of future 

taxable profits in order to take advantage of deferred tax assets. 

 Not to account for any reduction in lease payments by lessors as a lease modification, 

with the lease liabilities that come due in each period reduced in proportion to the 

reduction and depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities 

recognized in each period reversed in proportion to the reduction, with any differences 

then recognized in profit or loss. 

 Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired 

in accordance with TAS 36, Impairment of Assets. 

 Not to use information relating to the COVID-19 situation that may affect the cash flow 

forecasts used in testing goodwill for impairment. 
 

3.4 Financial reporting standards that become effective in the future 

During the year, the Federation of Accounting Professions issued a notification of the 
Federation of Accounting Professions and published in the Government Gazette for the conceptual 

framework of financial reporting (new) and several revised financial reporting standards from the 

year 2019 by becomes effective for the accounting period beginning on or after January 1, 2021 
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onwards.  Which such adjustments are improve/ revise principles the financial reporting is as 

follows: 

 

 Adjustment is reference to the conceptual framework in the financial reporting standards 
Several financial reporting standards are reference to “ IASC’ s Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements.” The adjustment of reference project on the 

conceptual framework in the financial reporting standards has updated reference or partial 

reference adjustment and other to describe clearly whether each document is reference to “ the 

conceptual framework” of which year. 

 
Conceptual Framework for Financial Reporting 

The conceptual framework for financial reporting consisted of revised definitions of assets 

and liabilities. Criteria for recognition assets and liabilities in the financial statements. It also 

includes the following new principles and guidance: 

1. Measurement, including factors that must be considered in selecting the valuation criteria 

2. Presentation and disclosure which includes when the income and expenses are classified 
into other comprehensive income. 

3. Reporting entities 

4. When the assets and liabilities derecognition from the financial statements 

In addition, this Conceptual Framework for Financial Reporting clearly clarifies 

management’s stewardship of the entity’s economic resources, prudence, and measurement 

uncertainty of financial information. 
 

Definition of Business 

Business definition revised in the financial reporting standard No.  3 “ Business 

Combination”  describes more clearly on definition of business.  The objective is for the business 

to establish that such transaction has to be recorded as “ business combination”  or “purchase of 

assets” or not. Adjustments are as follows: 
1. Describe clearly on the consideration of “business”, activity group and acquired assets 

must include input data factor, key process that at least combined will significantly 

generate outputs. 

2. Eliminate the assessment that the market partner can substitute input factor or missing 

process and generate further outputs from the standards. 

3. Add practice guide and example to support understanding and help the company assess 

whether the key process is acquired. 
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4. Narrow down the definition of business and definition of outputs by placing interest in 

the product and service provided to the customer and eliminate the reference on ability to 

reduce cost from the standards. 

5. Add the intention test as an alternative which allows to make assessment easily whether 

the activity group and acquired assets are business or not. 

 

Definition of significance  

The definition of significance resulted in revising the accounting standard No.1 “Presentation 

of Financial Statements, Presentation of Financial Statements and Accounting Standards No.8 – 

Accounting Policy, Change of Accounting Estimates and Error and the revision that resulted in 

other financialreportingstandards. 

The adjustment creates better understanding of the definition of significance by 

1. For the definition to follow the same direction of the financial reporting standards and 

conceptual framework to avoid the confusion that may arise from the definition 

difference. 

2.  Include the requirements together of the accounting standard No. 1 “ Presentation of 

financial statements”  in the definition for it to become clearer and describe how the 

materiality can be clearly applied. 

3.  Applying existing practice guidance of the definition of the materiality in the same place 

as the    

    definition.  

 

Reform of swap interest rate 

The reform of swap interest rate resulted in the adjustment of the financial reporting 

standards No. 9 financial instruments and financial reporting standards No.7 financial instrument 

disclosure. Such adjustment has changed the hedge accounting requirements, especially to reduce 

the impact arising from the uncertainty as a result of the swap interest rate reform such as interbank 

offer rates-IBORs. In addition, the adjustment requires the business to provide additional 

information to investors regarding the relation of hedging directly impacted from any uncertainties. 

The management of the Company and its subsidiaries are in the process to assess the impact 

of these TFRSs to the financial statements in the year when they are adopted. 

3.5 Thai Financial Reporting Standard No.16 “Leases” 

The Federation of Accounting Professions has revised TFRS 16 lease agreements and 

published in the Government Gazette on January 27, 2021 with the following revisions. 
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1. The Rent Concessions related to COVID-19, which is effective from June 1, 2020 with 

earlier application permitted. The amendment permits lessees, as a practical expedient, 

not to assess whether rent concessions that occur as a direct consequence of the COVID-

19 pandemic and meet specified conditions are lease modifications and, instead, to 

account for those rent concessions as if they were not lease modifications.  

2. Added the requirements for the temporary exception arising from interest rate benchmark 

reform, which an entity shall apply these amendments for annual reporting periods 

beginning on or after January 1, 2022 with earlier application permitted.  

The management of the Company and its subsidiaries are in the process to assess the impact 

of these TFRSs to the financial statements in the year when they are adopted. 

 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

  The consolidated and separate financial statements are prepared on the historical cost basis in 

measuring the value of the component of financial statements except as described in the each following 

accounting policies. 

  The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in 

these financial statements. 

 

4.1 Revenues recognition 

Sales of goods  

Revenue from sale of goods is recognized at the point in time when control of the asset is 

transferred to the customer, generally on delivery of the goods. Revenue is measured at the amount 

of the consideration received or receivable, excluding value added tax, of goods supplied after 

deducting returns and discounts.  

Service income is recognized as services are provided.Proceeds from services are recognized 

when services are rendered. 

Contract revenue  

Contract revenue is recognized by the percentage of work complete by reference to the stage 

of completion of the contract activity at the end of the reporting date.  

Rental income  

Rental income is recognized on a straight - line basis over the term of the lease. 

  Other revenue and expenses are recognized by accrual basis. 

 

 4.2 Cash and cash equivalents 

   Cash and cash equivalents consist of cash in hand and cash at financial institutions with an 

original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 
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 4.3 Trade receivables and allowance for doubtful accounts 

 Applicable from January 1, 2020 

Trade receivables are recognized initially at the amount of consideration that is unconditional 

unless they contain significant financing components, when they are recognized at its present value.  

Trade receivables are stated at the amount expected to be collectible, the Company and its 

subsidiaries apply the TFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses which uses 

a simplified approach, which requires expected lifetime losses to be recognized from initial 

recognition of the receivables.  To measure the expected credit losses, trade receivables have been 

grouped based on the days past due. The expected loss rates are based on the payment profiles and 

the corresponding historical credit losses which are adjusted to reflect the current and forward-

looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the 

receivables. The Company and its subsidiaries have identified the GDP, the unemployment rate and 

the consumer price index of the countries in which it sells its goods and services to be the most 

relevant factors, and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in these 

factors. The impairment losses are recognized in profit or loss within administrative expenses. 

 

  Applicable prior to January 1, 2020 

   Trade accounts receivable are initially recognized by the invoice amount and subsequently 

measured at the remaining amount less an allowance for doubtful accounts (if any) based on  

a review of all outstanding amounts at year end. Bad debts are immediately recognized in the income 

statement as part of administrative expenses. 

The company provides allowance for doubtful accounts equal to the estimated collection losses 

that may be incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on a review of 

the current status of each receivable by considering the ability to repay debt and the amount expected to 

be paid from the debtor. 

 

 4.4 Inventories 

   Inventories at the lower of cost or net realizable value with the net of allowance for loss on 

obsolete inventories. Cost is determined primarily on the basis of the following : 

  The Company and its subsidiaries  

   Merchandise inventories (mainly)  

    - Cranes forklift and crane equipment   -  Specific identification method 

    - Stainless  

     Stainless steel coil    -  Specific identification method 

     Stainless steel pipe/plate    -  Weighted average method 
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   Steel       -  Weighted average method 

    - Spare parts and supplies    -  First in - first out method 

  Another subsidiary (Toyo Millennium Co., Ltd.)  

    - Raw material      -  Weighted average method 

    - Work in process and finished goods  -  Weighted average method 

   The cost of inventories comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs 

incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The costs of conversion 

above include an appropriate share of production overheads based on normal production capacity. 

   The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 

acquisition of the inventory, such as import duties, transportation charges and other direct costs 

incurred in acquiring the inventories less all trade discounts, allowances or rebates. 

   The net realizable value of inventory is estimated from the selling price in the ordinary course 

of business less the estimated costs to complete production and the estimated costs to complete the 

sale. 

   Company and subsidiaries Allowance for diminution in value of inventories for obsolete and 

non-current products. 

 

 4.5 Financial assets and financial liabilities 

Classification and measurement of financial assets 

The classification of financial assets depends on the entity’ s business model for managing 

the financial assets and the contractual terms of the cash flows. 

 The Company and its subsidiaries classify its debt instruments in the following categories: 

• those to be measured subsequently at fair value ( either through other comprehensive 

income or through profit or loss); and 

• those to be measured at amortised cost. 
The Company and its subsidiaries reclassify debt instruments when and only when its 

business model for managing those assets changes. 
The equity instruments held must be irrevocably classified to two measurement categories; 

i)  at fair value through profit or loss (FVPL) , or ii)  at fair value through other comprehensive 
income (FVOCI) without recycling to profit or loss.  

At initial recognition, the Company and its subsidiaries measure a financial asset at its fair 
value plus or minus, in the case of a financial asset not at FVPL, transaction costs that are directly 
attributable to the acquisition of the financial asset.  Transaction costs of financial assets carried at 
FVPL are expensed in profit or loss. 

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining 
whether their cash flows are solely payment of principal and interest. 
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Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company and its subsidiaries’s 
business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the financial assets. 
There are three measurement categories into which the Company and its subsidiaries classify its 
debt instruments: 

• Amortized cost: A financial assets will be measured at amortized cost when the financial 
asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order 
to collect contractual cash flows.  In addition, the contractual terms of the financial asset 
give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest 
on the principal amount outstanding.  Interest income from these financial assets is 
included in financial income using the effective interest rate method.  Any gain or loss 
arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other 
gains/ ( losses)  together with foreign exchange gains and losses.  Impairment losses are 
presented in profit or loss. 

• FVOCI:  A financial assets will be measured at FVOCI when it is held within a business 
model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling 
financial assets.  In addition, the contractual terms of the financial asset give rise on 
specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the 
principal amount outstanding. Movements in the carrying amount are taken through other 
comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest 
income and related foreign exchange gains and losses which are recognized in profit or 
loss.  When the financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss previously 
recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and 
recognized on other gains/(losses). Interest income from these financial assets is included 
in finance income using the effective interest rate method.  Foreign exchange gains and 
losses are presented in other gains/ ( losses)  and impairment expenses are presented as 
separate line item in the statement of comprehensive income. 

• FVPL:  Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at 

FVPL.  A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVPL is 

recognized in profit or loss and presented net within other gains/(losses) in the period in 

which it arises. 

 Dividends from such investments continue to be recognized in profit or loss when the 

Company and its subsidiaries’s right to receive payments is established. 

 Changes in the fair value of financial assets at FVPL are recognized in other 

gains/ ( losses)  in the statement of income as applicable.  Impairment losses ( and reversal of 

impairment losses)  on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from 

other changes in fair value. 
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Classification and measurement of financial liabilities 
Financial liabilities measured subsequently at amortized cost. The effective interest method is a 

method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over 

the relevant period. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized 

as well as through the EIR amortization process. In determining amortized cost, the Group takes into 

account any discounts or premiums on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. 

The EIR amortization is included in finance costs in profit or loss. 

 

Recognition and derecognition 

The Company and its subsidiaries shall recognize a financial asset or a financial liability in 

its statement of financial position when, and only when, the Company and its subsidiaries become 

party to the contractual provisions of the instrument. Regular way purchases and sales of financial 

assets are recognized on trade-date, the date on which the Company and its subsidiaries commit to 

purchase or sell the asset.  Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows 

from the financial assets have expired or have been transferred and the Company and its subsidiaries 

have transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets. 

 

Impairment of financial assets 

The Company and its subsidiaries recognized an allowance for expected credit losses on its 

financial assets measured at amortized cost, without requiring a credit-impaired event to have occurred 

prior to the recognition. The Group accounts for changes in expected credit losses in stages, with 

differing methods of determining allowance for credit losses and the effective interest rate applied at 

each stage. An exception from this approach is that for trade receivables that do not contain a significant 

financing component, the Company and its subsidiaries applie a simplified approach to determine the 

lifetime expected credit losses. 
 

  Investment 

  Applicable prior to January 1, 2020 

  4.5.1 Investments in subsidiaries 

  Investments in subsidiaries company in the separate financial statement are stated at 

cost net of impairment loss. 

  4.5.2 Temporary investment in securities for sales 

  Temporary investment in marketable equity securities and open - end funds which are 

intended to be held for sale are presented at fair value.  Unrealized gain or loss from adjusting 

the fair value of securities for sale are recognized as income or expense in the profit or loss. 
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   The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last 

working day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. 

   Cost of investment sold during the year is calculated by the weighted - average method. 

  4.5.3 Other long - term investment 

  Other long - term investment is long term investment in non - marketable securities 

held as "general investment" are valued at cost, net of allowance for impairment of 

investments (if any). Impairment loss of all investments in charged against the Company's 

statements of income. 

 

 

  4.5.4 Investment in available for sale 

  Investments in marketable equity securities which are intended to available-for-sale 

securities are presented at fair value. Changes in the carrying amounts of securities are 

recorded as a separate item in shareholders’ equity until the securities are sold, when the 

changes are then included in determining in profit or loss.  

  Fair value of unit trusts is determined from their net asset value per unit as announced 

by the fund’s manager.     

    Cost of investment sold during the year is calculated by the weighted-average method. 

 

 

 4.6 Investments property 

   Investment property is defined as property held with the purpose to earn rentals, capital 

appreciation, or both, and not use in operations. 

   Land for investment property is stated at cost less allowance for impairment.   

  Building and equipment for investment property is stated at cost less allowance for less 

accumulated depreciation and loss on impairment of assets. 

Depreciation of investment property is calculated by reference to costs on the straight-line 

basis over the following estimated useful lives : 

Building and construction on leasehold land   20 - 30 years 

The depreciation is included in determining income. 

   No depreciation is provided on land and fixed assets in progress. 

 

 4.7 Property, plant and equipment/Depreciation 

    Land is stated at cost less provision for impairment of assets. 

   Plant and equipment are stated at cost less from accumulated depreciation and provision for 

impairment of assets. 
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   Cost is initially recognized upon acquisition of assets along with other direct costs attributing 

to acquiring such assets in the condition ready to serve the objectives, including the costs of asset 

demolition, removal and restoration of the asset location, which are the obligations of the company 

(if any). 

 

   Depreciation is calculated by the straight-line method, based on the estimated useful lives of 

the assets as follows : 

    Buildings and improvement 20 - 30 year 

     Rented office improvement 5 year 

     Machinery and equipment 5 - 10 year 

     Machinery and metal pallet  (Using for 20 - 25 year 

         (Using for manufacturing of stainless steel)  

     Factory tools 5 - 10 year 

     Electrical system and equipment 5 - 10 year 

     Furniture, fixture, office equipment and others 5 - 10 year 

     Vehicles  5 year 

     Assets for lease 5 - 10 year 

 

   The Company and its subsidiaries has reviewed the residual value and useful life of the assets 

regularly. 

   The depreciation for each asset component is calculated on the separate components when 

each component has significant cost compared to the total cost of that asset. 

   The Company records depreciation as either an expense for the year. 

   No depreciation is provided on land, construction in progress and equipment under 

installation. 

   Property, plant and equipment are written off at disposal. Gains or losses arising from sale 

or write-off of assets are recognized in the statement of income. 

  

 4.8 Intangible assets 

   Intangible assets that are acquired by the Company with finite useful lives are stated at cost 

less accumulated amortization and allowance on impairment (if any). Intangible assets are 

amortized in the statement of comprehensive income on a straight-line basis over their estimated 

useful lives from the date that they are available for use are as follows : 

Software 5 year 
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 4.9 Borrowing cost 

   Borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset 

that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are 

capitalized as part of the cost of the respective assets. All other borrowing costs are treated as 

expenses in the period these are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that 

an entity incurs in connection with the borrowing of the Company and its subsidiaries 
  

4.10 Goodwill 
   Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Group’s 

share of the net identifiable assets of the acquired subsidiary or associate undertaking at the date of 
acquisition.  Goodwill on acquisitions of subsidiary is reported in the consolidated statement of 
position as an intangible asset.  Goodwill on acquisitions of associates is included in investments 
in associates and is tested for impairment as part of the overall balance in the separate financial 
statements. 

  
 4.11 Employee benefits 
  Short-term employment benefits 

   The Company and its subsidiary recognize salary, wage, bonus and contributions to social 
security fund and provident fund as expenses when incurred. 

 Post-employment benefits (Defined contribution plans 
    The Company and its subsidiary and their employees have jointly established a provident 

fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are 
held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognized as expenses when 
incurred. 

  Post-employment benefits (Defined benefit plans) 
   The Company and its subsidiary have obligations in respect of the severance payments that 

it must pay to the employees upon retirement under the labor law and other employee benefit plans. 
The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.  

   The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the actuarial principles 
by a qualified independent actuary using the projected unit credit method. Such estimates are made 
based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover 
rate, mortality rate, and inflation rate. 

   Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized 
immediately in the statement of comprehensive income. 

 
 4.12 Provisions 

   Provisions are recognized when the Company and its subsidiary have a present obligation as 
a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits 
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will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the 
obligation. 

 

 4.13 Foreign currencies 

   Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the 

transaction dates. Assets and liabilities denominated in foreign currencies outstanding at the 

statements of financial position date are translated into Baht at the exchange rates ruling on the 

statements of financial position date. 

   Gains and losses on exchange are included in determining income. 

  4.14 Corporate income tax 

    Income tax comprises current income tax and deferred tax. 

  Current tax 

    The Company and its subsidiary record income tax expense, if any, based on the amount 

currently payable under the Revenue Code at the income tax rates 20% of profit before income tax, 

after adding back certain expenses which are non-deductible for income tax computation purposes, 

and less certain transactions which are exemption or allowable from income tax. In addition, the 

privilege of corporate income tax exemption on the income earned from the promoted business. 

  Deferred tax 

  Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the 

carrying amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. Changes 

in deferred tax assets and liabilities are recognized as deferred tax income or deferred tax expense 

which are recognized in the profit or loss except to the extent that it relates to items recognized 

directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income. 

  The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is 

probable that the Company and its subsidiary will have future taxable profit to be available against 

which the deferred tax assets can be utilized. The taxable temporary differences on all taxable items 

are recognized as deferred tax liabilities. 

  Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company and its 

subsidiary expect to apply to the period when the deferred tax assets are realized or the deferred tax 

liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted 

by the end of the reporting period. 

  At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed 

and reduced the value when it is probable that the Company and its subsidiary will have no longer 

the future taxable profit that is sufficient to be available against which all or some parts of deferred 

tax assets are utilized. 
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  Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to settle 

on a net basis and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable 

entity. 

 

 4.15 Earnings (loss) per share 

  Basic earnings (loss) per share  

   Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the net profit (loss) for the year by 

the weighted average number of common shares issued and paid - up during the year.  

 Diluted earnings per share 

 

   Diluted earnings (loss) per share are calculated by net income (loss) for the years attributable 

to ordinary shareholders of the Company, by the weighted average number of common shares 

issued and paid-up during the year after adjusting for the effects of all dilutive potential common 

shares. 

 

 4.16 Related party transactions 

   Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 

Company and subsidiary, whether directly or indirectly, or which are under common control with 

the Company and subsidiary. 

   They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a 

voting interest in the Company and subsidiary that gives them significant influence over the 

Company and subsidiary, key management personnel, directors and officers with authority in the 

planning and directions of the Company and subsidiary. 

 

 4.17 Impairment of assets 

   At the statements of financial position date, the Company and subsidiary assess at each 

reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication 

exists, the Company and subsidiary make an estimate of the asset’s recoverable amount. Where the 

carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the assets is considered impaired and is 

written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the statement of 

comprehensive income. An asset’s recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and 

value in use. 
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 4.18 Leases 

  Applicable from January 1, 2020  

 At inception of a contract, the Company and its subsidiaries assess whether the contract is, or 

contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use 

of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. 

   The Company and its subsidiaries assess the lease term for the non- cancellable period as 

stipulated in lease contract or the remaining period of active leases at the date of initial application 

( as at January 1, 2020)  together with any period covered by an option to extend the lease if it is 

reasonably certain to be exercised or any periods covered by an option to terminate the lease if it is 

reasonably certain not to be exercise by considering the effect of changes in technology and/or the 

other circumstance relating to the extension of the lease term.  

 

Right-of-use assets-as a lessee 

Right-of-use assets are recognized at the commencement date of the lease.  Right-of-use 

assets are stated at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses ( if any) , and 

adjusted for any remeasurement of lease liabilities (if any). The cost of right-of-use assets includes 

the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at 

or before the commencement date, less any lease incentives received.  

The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee 

in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or 

restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease. 

Right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the 

shorter of the lease term and the estimated useful lives for each of right-of-use assets. 

 

Lease liabilities 

At the commencement date of the lease, lease liabilities are stated at the present value of 

lease payments to be made over the lease term.  The lease payments include fixed payments 

( including in-substance fixed payments)  less any lease incentives receivable ( if any)  and amount 

expected to be paid under residual value guarantees.  The lease payments also include the exercise 

price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and its subsidiaries 

and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company and its 

subsidiaries exercising the option to terminate.  

In calculating the present value of lease payments, the Company and its subsidiaries use its 

incremental borrowing rate, which is determined by referring to the government bond yield adjusted 

with risk premium depending on the lease term, at the lease commencement date if the interest rate 

implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease 

liabilities is increased to reflect the accretion of the interest and reduced for the lease payments 
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made.  In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, 

a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option 

to purchase the underlying asset. 

 

Short-term leases and leases of low-value assets 

The Company and its subsidiaries apply the short- term lease recognition exemption to its 

short-term leases (those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement 

date and not contain a purchase option) .  It also applies the lease of low-value assets recognition 

exemption to leases that are considered of low value.  Lease payments on short- term and leases of 

low-value assets are recognized as expense in profit and loss on a straight- line basis over the lease 

term. 

 
  Financial leases 

  Applicable prior to January 1, 2020  

   Leases of assets which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are 

classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased 

assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, 

net of finance charges, are included in long-term liabilities, while the interest element is charged to 

profit or loss over the lease period. The asset acquired under finance leases is depreciated over the 

useful life of the asset. 

 

  Operating Leases 

  Applicable prior to January 1, 2020  

 The assets lease that all risks and return or almost all of owner should receive from the assets 

does not transfer to the lessee is classified as the operating lease. The Company and its subsidiaries 

recognize the amount paid under the operating lease agreement as the expenses in the statement of 

comprehensive income on a straight-line basis throughout the lease term. 

 

 4.19 Significant accounting judgements and estimates 

   The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 

times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are 

inherently uncertain. These judgements and estimates affect amounts reported in the financial 

statements and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgements and estimates are as follows: 
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  Allowance for doubtful accounts 
  Applicable prior to January 1, 2020  

   In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 
judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of 
outstanding debts and the prevailing economic condition. 

 
  Allowance for declining in value of inventory 

   The determination of allowance for declining in the value of inventory, requires management to 
make judgements and estimates of the loss expected to occur. The allowance for decline in net realizable 
value is estimated based on the selling price expected in the ordinary course of business less selling 
expense. The provision for obsolete slow-moving and deteriorated inventory, is estimated based on the 
approximate useful life of each type of inventory. The allowance for diminution in value of inventory as 
determined is compared with the original balance in the books of account and the increase or decrease 
in the allowance for diminution in value of inventory will be recognized as cost of sales in statement of 
comprehensive income. 

 
  Impairment of goodwill 

   The Company tests annually whether goodwill has suffered any impairment in accordance 
with the accounting policy stated in Note 13.1 to the financial statements. The recoverable amounts 
of cash-generating units have been determined based on value-in-use calculations.  These 
calculations require the use of estimates by management. 

 
                Determining the lease term of contracts with renewal and termination options 
 The Company and its subsidiaries determine the lease term as the non-cancellable term of the lease, 

together with any period covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be 
exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not 
to be exercised. The management is required to use judgment in evaluating whether it is reasonably 
certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease, considering all relevant 
factors that create an economic incentive to exercise either the renewal or termination. After the 
commencement date, the Company and its subsidiaries reassess the lease term if there is a 
significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to 
exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.   
 
Investment property 

  The management is required to review investment property for impairment on a periodical 
basis and record the impairment loss when it is determined that the recoverable amount is lower 
than the carrying amount. This requires judgement regarding forecast of future revenues and 
expenses relating to the assets subject to the review. 

  In determining the fair value disclosure of investment property, the management used the 
supported by current valuations by an independent appraiser. 

  Property, plant and equipment, right-of-use assets and Depreciation 
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  In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make 
estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment, right-of-use assets and 
to review the estimated useful lives and residual values when there are any changes. 

  In addition, the management is required to review property, plant and equipment, right-of-
use assets for impairment on a periodical basis and record the impairment loss when it is determined 
that the recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgement regarding 
forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 

  
 Intangible assets 
  In recording the initial recognition and measurement of intangible assets as at the acquired 

date and subsequent impairment testing, the management is required to make estimates of cash 
flows to be generated by the asset or the cash generating units and to choose a suitable discount rate 
in order to calculate the present value of those cash flows. 

 
  Impairment of assets 

   The management is required to review assets for impairment on a periodical basis and record 
impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than 
the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses 
relating to the assets subject to the review. 

 
  Deferred tax assets   
  Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax 

losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the 
temporary differences and losses can be utilized. Significant management judgement is required to 
determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing 
and level of estimated future taxable profits. 

 
  Post-employment benefits under defined benefit plans 

     The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary 
increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

 
5. Cumulative effects of changes in accounting policies due to the adoption of new financial reporting 

standards 
As described in Note 3.3 to the interim financial statements, during the current period, the Company and 

its subsidiaries have impacts from adoption of TFRSs related to financial instruments and TFRS 16. The 
cumulative effect of the changes in accounting policies are recognized as an adjustment to retained 
earnings as at January 1, 2020 and the comparative information was not restated.  
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The changes in accounting policies due to the adoption of above financial reporting standards, are 
summarized below.       

 
        

 (Unit : Baht)

 Consolidated financial statements 

 

As at December 

31, 2019 

 The impacts of 

TFRSs related 

to financial 

instruments 

 The impacts of 

TFRS 16 

 As at January  

1, 2020 

Statement of financial position 

Current assets 

Current investments  67,275,853   (67,275,853)  -  - 

Trade and other current receivables  245,867,744   (851,703)   -  245,016,041  

Other current financial assets -   67,275,853   -   67,275,853  

Non-current assets     

Investment in available-for-sale security  13,267,255   (13,267,255)   - - 

Other long - term investment  6,000,000   (6,000,000)   - - 

Other non-current financial assets -  19,267,255   - 19,267,255  

Property, plant and equipment  2,112,673,216  -  (779,920,479)  1,332,752,737 

Right-of-use assets - -  827,087,044 827,087,044 

Intangible assets   2,022,064  -  (260,943)  1,761,121  

Leasehold right  12,350,000  -   (12,350,000)  - 

Current liabilities      

Current portion of liabilities under      

Hire - purchase contracts  19,150,085  -   (19,150,085)  - 

Finance lease contracts  141,341,402  -   (141,341,402)  - 

Lease liabilities - -   167,024,000   167,024,000  

Non-current liabilities      

Liabilities under hire - purchase contracts  61,673,000  -   (61,673,000)  - 

Liabilities under finance lease contracts  309,529,767  -   (309,529,767)  - 

Lease liabilities - -  401,025,876  401,025,876  

Deferred tax liabilities  18,001,592  (220,233)   - 17,781,359  

Other non - current liabilities 10,293,940 -  (1,800,000) 8,493,940 

Unappropriated retained earnings  272,646,872   (429,291)  - 272,217,581 

Other components of equity  199,570  (199,570)  - - 

Non - controlling interests  330,184,894   (2,609)  - 330,182,285  
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 (Unit : Baht)

 Separate financial statements 

 

As at December 

31, 2019 

 The impacts of 

TFRSs related 

to financial 

instruments 

 The impacts of 

TFRS 16 

 As at January  

1, 2020 

Statement of financial position 

Current assets 

Current investments  419,143    (419,143)   -  - 

Trade and other current receivables  140,440,982    (845,047)  -  139,595,935 

Other current financial assets -   419,143   -   419,143  

Non-current assets     

Investment in available-for-sale security  13,267,255   (13,267,255)   - - 

Other long - term investment  6,000,000   (6,000,000)   - - 

Other non-current financial assets -  19,267,255   -  19,267,255  

Property, plant and equipment  111,940,218  -   (11,205,234)  100,734,984 

Right-of-use assets - -  45,999,549 45,999,549 

Intangible assets   2,022,064  -   (260,943)  1,761,121 

Leasehold right  12,350,000  -   (12,350,000)  - 

Deferred tax assets  10,755,052  218,902   -  10,973,954  

Current liabilities      

Current portion of liabilities under      

Hire - purchase contracts  212,148  -   (212,148)  - 

Finance lease contracts  3,259,852  -   (3,259,852)  - 

Lease liabilities - -  4,428,032 4,428,032 

Non-current liabilities      

Long - term loans from financial institutions  72,775  -   (72,775)  - 

Liabilities under hire - purchase contracts  5,230,494  -   (5,230,494)  - 

Lease liabilities - -  28,330,609 28,330,609 

Other non - current liabilities 2,003,177 -  (1,800,000) 203,177 

Unappropriated retained earnings  220,029,616  (426,575)  - 219,603,041 

Other components of equity  199,570   (199,570)   - - 
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5.1 Financial instruments 
  The total impact on the retained earnings as at January 1, 2020 is as follows:          

 (Unit : Baht)

 

Consolidated 

financial statements  

Separate 

financial statements

Unappropriated retained earnings as at December 31, 2019  272,646,872    220,029,616  

Debt instruments - Fair value through profit or loss   199,570    199,570  

Increase in loss allowance for trade and other current receivables (851,703)    (845,047) 

Increase in deferred tax assets and liabilities 220,233   218,902  

Non-controlling interests 2,609  - 

Adjustment to unappropriated retained earnings from adoption of  

TFRS 9 on January 1, 2020 

 

 (429,291) 

  

(426,575) 

Unappropriated retained earnings as at January 1, 2020 - TFRS 9 before 

restatement for TFRS 16 

 

272,217,581  

  

219,603,041 

 

Classification and measurement 

 On January 1, 2020 (the date of initial application), the Company and its subsidiaries’s 

management has assessed which business models applied to the financial assets and liabilities held 

by the Company and its subsidiaries and has classified the financial assets and liabilities as below.                    
 

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements 

FVPL  FVOCI  Amortized cost Total 

Financial assets as at January 1, 2020 

Cash and cash equivalents - -  62,678,204   62,678,204  

Trade and other current receivables - - 245,016,041 245,016,041 

Unbilled income - - 1,990,867 1,990,867 

Other current financial assets 66,327,177  - 948,676  67,275,853  

Other current assets - -  2,268,467   2,268,467  

Deposits at banks held as collateral - -  10,402,000   10,402,000  

Other non-current financial assets  19,267,255  - -  19,267,255  

Other non - current assets  - -  1,952,871   1,952,871  
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(Unit : Baht) 

Consolidated financial statements 

FVPL  FVOCI  Amortized cost Total 

Financial liabilities as at January 1, 2020 

Bank overdrafts and short-term loans from 

financial institutions 

 

- 

 

-  200,386,544   200,386,544  

Trade and other current payables - -  174,599,111   174,599,111  

Other current liabilities - -  16,211,003   16,211,003  

Long-term loans from financial institutions - -  30,958,837   30,958,837  

Lease liabilities - - 568,049,876 568,049,876 

Other non-current liabilities - - 8,493,940  8,493,940  

 

 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 FVPL  FVOCI  Amortized cost  Total 

Financial assets as at January 1, 2020        

Cash and cash equivalents -  -   6,086,545   6,086,545  

Trade and other current receivables -  -   139,595,935   139,595,935  

Unbilled income -  -  1,990,867  1,990,867 

Other current financial assets -  -   419,143    419,143  

Other current assets -  -    749,522    749,522  

Deposits at banks held as collateral -  -  10,260,000   10,260,000 

Other non-current financial assets 19,267,255  -  -   19,267,255  

Long - term loans to a subsidiary -  -  288,500,000   288,500,000  

Other non-current assets -  -   1,169,268    1,169,268  

Financial liabilities as at January 1, 2020        

Bank overdrafts and short-term loans from 

financial institutions - 

 

- 

 

 164,146,503  

  

164,146,503  

Trade and other current payables -  -   34,492,614    34,492,614  

Other current liabilities -  -   984,229    984,229  

Lease liabilities -  -  32,758,641   32,758,641  

Other non-current liabilities -  -   203,177    203,177  
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Financial assets mandatorily measured at FVPL include the following: 
 (Unit : Baht)

 

Consolidated 

financial statements 

 Separate  

financial statements 

Other current financial assets as at January 1, 2020     

Debentures unit trust 67,275,853  - 

Total other current financial assets  67,275,853  - 

Other non-current financial assets as at January 1, 2020     

Common share- non-listed 6,000,000  6,000,000 

Debentures unit trust 13,267,255  13,267,255 

Total other non-current financial assets  19,267,255  19,267,255 

 
Impairment of financial assets 
 The Company and its subsidiaries have trade receivables that are subject to the expected 
credit loss model. The Company and its subsidiaries have trade receivables and long-term loans to 
related parties that are subject to the expected credit loss model.  
 
Trade receivables 
 The Company and its subsidiaries apply the simplified approach to measuring expected 
credit losses, which use a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. 
 To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared 
credit risk characteristics and the days past due. The expected loss rates are based on the historical 
payment profiles, the corresponding historical credit losses experienced and the impact of potential 
factor to the expected loss rates.  
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On that basis, the loss allowance for trade receivables was as follows: 
(Unit : Baht)

Consolidated financial statements 

Not yet due 
 Up to 3 

months 

 3 - 6 

months 

 6 - 12 

months 

 Over 

12 months 

 
Total 

As at January 1, 2020     

Gross carrying amount 190,179,860  29,743,051  2,266,257  13,382,868  22,638,578  258,210,614 

Loss allowance 57,668  116,697  1,653,394  915,748  20,477,274  23,220,781 

 
 
 
 
 

(Unit : Baht)

Separate financial statements 

Not yet due 
 Up to 3 

months 

 
3 - 6 months

 6 - 12 

months 

 Over 

12 months 
Total 

As at January 1, 2020        

Gross carrying amount 62,348,358  1,426,725  3,197  12,827,628  33,187,835  109,793,743 

Loss allowance  57,668    185  -   736,824    11,151,281   11,945,958 

        

 
 The loss allowance for trade receivables as at December 31, 2019 is reconciled to the opening 
loss allowance for trade receivables as at January 1, 2020 as follow: 

 (Unit : Baht)

 Consolidated 

financial statements 

 Separate 

financial statements 

Loss allowance for trade receivables    

As at December 31, 2019 22,369,078   11,100,911 

Amounts restated through opening unappropriated retained earnings 851,703  845,047 

Opening loss allowance as at January 1, 2020 23,220,781  11,945,958 

 

 5.2 Leases 

 Upon initial application of TFRS 16 the Company and its subsidiaries recognized lease 

liabilities previously classified as operating leases at the present value of the remaining lease 

payments, discounted using incremental borrowing rate at January 1, 2020. For leases previously 

classified as finance leases, the Company and its subsidiaries recognized the carrying amount of the 
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right-of-use assets and lease liabilities based on the carrying amounts of the lease assets and lease 

liabilities immediately before the date of initial application of TFRS 16. 
 (Unit : Baht)

 

Consolidated 

financial statements 

 Separate 

financial statements 

Operating lease commitments disclosed as at December 31, 2019 44,837,387  36,000,000 

Less: Contracts reassessed as service agreements (579,861)  - 

Add: Purchase or extension options reasonably certain to be exercised 4,576,320  - 

  48,833,846   36,000,000 

Less: Deferred interest expenses (12,478,224)   (12,016,628)  

Additional lease liabilities from TFRS 16 adoption 36,355,622  23,983,372 

Liabilities under hire - purchase contracts as at December 31, 2019 80,823,085    284,923  

Liabilities under finance lease contracts as at December 31, 2019 450,871,169    8,490,346  

Lease liabilities recognized as at January 1, 2020 568,049,876   32,758,641  

    

Of which are:    

  Current lease liabilities  167,024,000    4,428,032  

  Non-current lease liabilities  401,025,876   28,330,609 

 568,049,876   32,758,641  

 

The recognized right-of-use assets relate to the following types of assets:                    
 (Unit : Baht)

 

Consolidated 

financial statements 

 Separate 

financial statements 

As at January 1, 2020 

Land and building 39,566,110   34,533,372  

Machinery and equipment 20,529,575  6,167,079 

Furniture, fixture and office equipment 582,847    582,847  

Vehicles 19,581,618   4,455,308  

Assets for lease 746,565,951  - 

Software  260,943   260,943 

Total right-of-use assets  827,087,044   45,999,549 
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6. TRANSACTIONS WITH THE RELATED PARTIES 

   The Company has certain transactions with its subsidiaries and related parties. Part of assets, liabilities, income 

and expenses are incurred from such related transactions. These companies are related through common 

shareholdings and/or directorships as follows :- 

      Operation  Percentage of Holdings (%) 

 Relationship  Type of Business  Location  2020   2019 

Big Crane and Equipment 

     Rentals Co., Ltd. 

1  Machinery rental service  Thailand  99.99  99.99 

Toyo Millennium Co., Ltd. 1  Manufacturing stainless 

steel tube 

 Thailand  51  51 

Furukawa Unic (Thailand) Co., Ltd. 2  Distributing heavy duty 

machinery 

     Thailand 

 

 3  3 

Sunrife Enterprises PTE. LTD. 

Singapore 

3  Investments in other 

companies 

 Singapore  -  - 

Sunrife Enterprises Limited. 4  Machinery sales  Hong Kong   -  - 

Juthamard Asset Co., Ltd. 5  Office rental  Thailand  -  - 

   The nature of relationship among the Company with subsidiaries and other related companies or persons. 

   1. Subsidiary of the Company with common directors. 

   2. The Company holds its shares and has common director. 

  3. The shareholders of Toyo Millennium Co., Ltd. by holding 23% of share capital of that company. 

 4. Company that relates to the company as major shareholder in (3) of  Toyo Millennium Co., Ltd. 

   5. The management of that company related with the Company's major shareholder. 
 
 6.1 The significant transactions with related companies are as follows :- 

   (Unit : Baht) 

 Policies on  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 determining price  2020  2019  2020  2019 

Subsidiaries          

Big Crane and Equipment Rentals Co., Ltd.         

Sales income - machinery Cost plus margin  -  -  2,512,000  7,775,000 

Sales income - spare parts Cost plus margin  -  -  465,040  512,059 

Other income          

Rental and services 

income 

*  -  -  12,324,000  12,324,000 

Interest income MLR - 1.5% per annum  -  -  12,962,427  15,976,643 

Other income Actual charge  -  -  478,992  511,553 

Cost of sales Market price  -  -    2,696,314   671,942 

Cost of installation work Actual charge  -  -    211,245   233,709 

Selling expenses Actual charge  -  -    98,627   97,465 

Administrative expenses Actual charge  -  -  478,992  511,553 

Toyo Millennium Co., Ltd.          

Sales income - stainless   Market price  -  -    2,812,904   2,593,433 
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   (Unit : Baht) 

 Policies on  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 determining price  2020  2019  2020  2019 

Other income          

Rental and services income *  -  -    601,440  601,440 

Other income Actual charge  -  -  -  4,790 

Cost of sales Market price  -  -    8,008,750   4,427,943 

Cost of installation work Actual charge  -  -  -  47,325 

Selling expenses Actual charge  -  -  -  2,600 

Finance cost Actual charge  -  -    346,559   - 

Related company          

Furukawa Unic (Thailand) 

Co., Ltd. 

         

Purchase of goods Market price  12,216,850  15,894,846   12,170,000  15,710,000 

          

*  The Company received rental of building and furniture and information systems income from a 
subsidiary amounting to Baht 1  million per month and received rental of warehouse from a subsidiary 
amounting to Bath 0.50 million.  

  
 Management's benefit expenses 
  For the year ended December 31, 2020 and 2019 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 

Short-term employee benefits  30,401,372  30,121,553  11,308,425  11,155,793 

Post-employment benefits  705,424  1,068,346  -  - 

 Total  31,106,796  31,189,899  11,308,425  11,155,793 
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6.2 The outstanding balances of accounts with related companies are as follows :- 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 

Subsidiary         

Big Crane and Equipment Rentals Co., Ltd.         

 Trade and other current receivables  -  -  50,432,012  60,674,748 

 Long - term loans to a subsidiary  -  -  88,500,000  288,500,000 

 Trade and other payables  -  -  2,646,992  781,226 

Toyo Millennium Co., Ltd.         

 Trade and other current receivables  -  -  1,111,650  2,544,539 

 Trade and other current payables  -  -  5,370,644  1,147,235 

 Other current liabilities  -  -  150,360  150,360 

        Long - term loans from subsidiary  -  -  11,000,000  - 

Related company         

Furukawa Unic (Thailand) Co., Ltd.         

 Trade and other current account payables  1,883,200  3,286,922  1,883,200  1,348,200 

 

6.3 Contract between subsidiary company  

  As of  December 31, 2020, the Company entered into an agreement to lease land and 

buildings for office buildings and warehouses for subsidiaries with a rental period of 1  to 3  years, 

starting from 1 January 2020 to 31 December 2020, with future rental and service expenses With 

the following:- 

  (Unit : Baht) 

Payment within  Amount 

Within 1 year  11,974,600 

More than 1 year to 5 years  600,000 

Total  12,574,600 

  

6.4 Others 

 The Company has guaranteed Big Crane and Equipment Rental Co., Ltd.'s loan facilities 

with a financial institution totaling to Baht 439 million (2019 : Baht 441 million) and must maintain 

its shareholding in subsidiary not less than 25% of the total shares. 
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7. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

  Cash and cash equivalents consisted of:- 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Cash   180,000  109,146   91,000   20,146 

Cash at banks - savings account  33,034,894  61,241,150   5,660,480   4,865,743 

- current account  426,906  1,327,908   330,890   1,200,656 

 Total  33,641,800  62,678,204   6,082,370   6,086,545 

  

Savings account bear interest at floating rates which are set by bank. 

 

8. CURRENT INVESTMENT 

   Current investment consisted of :- 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Fixed deposit 12 month  -  948,676  -  419,143 

Investment in debentures unit trust:         

Balance at beginning of the period/year  -  55,000,000  -  - 

Add Acquire during the period/year  -  10,000,000  -  - 

Less Disposal during the period/year  -  -  -  - 

        Reclassified to available-for- sale investments  -  -  -  - 

Balance at ending of the period/year - at cost  -  65,000,000  -  - 

Add Unrealized gain (loss) from fair   

 value measurement 

 -   

1,327,177 

 -   

- 

Total investments at fair value  -  66,327,177  -  - 

Total  -  67,275,853  -  419,143 

  
   Fixed deposits 12 month had interest at the rate 0.90 - 1.05% per annum. 
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9. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 
   Trade and other current receivables consisted of:- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Trade receivable         

 Trade receivable - subsidiaries  -     -   25,190,947   25,948,132 

 Trade receivable - other companies  328,376,212  232,919,595   114,689,799   66,554,831 

Accrued income   2,078,354  2,774,467  -  - 

    Notes receivable - subsidiaries  -     -   168,477   - 

    Notes receivable - other company  6,957,017  22,516,552   1,979,335   17,290,780 

 Total  337,411,583  258,210,614   142,028,558   109,793,743 

    Less : Loss allowance   (21,711,017)  (22,369,078)   (11,223,485)  (11,100,911) 

Trade receivable - net  315,700,566  235,841,536   130,805,073   98,692,832 

Other current receivable         

Other current receivables - subsidiaries  -     -      10,866,441   8,685,200 

Other current receivables - other companies  643,518  668,621  -  -    

Assets receivable  9,709,180  -     -  -    

Advanced payment - subsidiaries  -     -      2,355,370   7,267,520 

Advanced payment  277,729  512,488   110,139   73,855 

Prepaid expenses  3,068,378  3,195,069   597,327   520,499 

Accrued interest - subsidiaries  -     -      12,962,427   21,318,435 

Advance deposit  481,993  230,683   469,993   230,683 

Retention receivable  1,610,972  3,139,752   1,610,972   3,139,752 

Employee receivables from damage fee  2,054,735  1,713,151  -  -    

Others  185,766  566,444   175,766   512,206 

Total  18,032,271  10,026,208   29,148,435   41,748,150 

Less : Loss allowance   (642,329)  -  -  - 

Other current receivables  17,389,942  10,026,208   29,148,435   41,748,150 

Total trade and other current receivables  333,090,508  245,867,744   159,953,508   140,440,982 
    
   The outstanding of trade receivable were classified by age of receivables as follows:- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Trade receivable         

   Trade receivables not yet due  238,203,040  190,179,860  105,197,566  62,348,358 

   Trade receivables over due         

   Under or equal to 3 months  40,768,082  29,743,051  1,357,705  1,426,725 

   Over 3 months to 6 months  14,926,333  2,266,257  3,018,946  3,197 

   Over 6 months to 12 months  22,484,250  13,382,868  559,118  12,827,628 

   Over 12 months  21,029,878  22,638,578  31,895,223  33,187,835 

Total  337,411,583  258,210,614  142,028,558  109,793,743 
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The movements of the loss allowance for trade and other current receivables for the year ended 
December 31, 2020  and 2019 were as follows :- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Beginning balance  22,369,078  16,284,495  11,100,911  11,328,982 

Amounts restated through opening unappropriated 

retained earnings 

  

851,703 

  

- 

  

845,047 

  

- 

Beginning balance after restated  23,220,781  16,284,495  11,945,958  11,328,982 

Increase (decrease)  (867,435)  6,084,583  (722,473)  (228,071) 

Ending balance  22,353,346  22,369,078   11,223,485   11,100,911 

 
10. INVENTORIES 

  Inventories consisted of :- 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Raw material  25,474,093  21,717,193  -  - 

Work in process  20,885,858  22,515,446  -  - 

Inventories for sales         

   Stainless steel pipe  112,597,858  113,161,702   24,972,901   22,517,668 

   Stainless steel plate  940,138  1,221,305   940,137   1,221,305 

   Crane and tractor  15,983,025  17,471,725   15,983,025   17,471,725 

Inventory in transit  3,929,824  19,193,196  -  8,336,902 

Work in prosess project  17,351,748  3,727,743   17,351,748   3,727,743 

Parts and supplies  26,111,365  26,711,969   6,774,777   6,831,805 

Total  223,273,909  225,720,279   66,022,588   60,107,148 

Less : Allowance for stock declining value  (17,259,514)  (18,608,002)   (13,071,795)  (13,071,795) 

Inventories, net  206,014,395  207,112,277   52,950,793   47,035,353 

 The movements of the allowance for stock declining value for the year ended December 31, 2020 and 
2019 were as follows:- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Beginning balance  18,608,002  18,008,908   13,071,795   11,567,616 

Increase in declining value of inventory  (1,348,488)  599,094  -  1,504,179 

Ending balance  17,259,514  18,608,002   13,071,795   13,071,795 
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11. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS 

   other current financial assets consisted of :- 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Fixed deposit 12 month  423,406  -   423,406   - 

Investment in debentures unit trust:         

Balance at beginning of the period/year  65,000,000  -  -  - 

Add Acquire during the period/year  113,000,000  -  -  - 

Less Disposal during the period/year  (85,483,231)  -  -  - 

Balance at ending of the period/year - at cost  92,516,769  -  -  - 

Add Unrealized gain (loss) from fair   

 value measurement 

  

1,892,462 

  

- 

  

- 

  

- 

Total investments at fair value  94,409,231  -  -  - 

Total  94,832,637  -   423,406  - 

  

  Fixed deposits 12 month had interest at the rate 0.375% per annum. 

  

12. OTHER CURRENT ASSETS 

   Other current assets consisted of :- 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Office supplies  290,252  330,961   179,125   203,224 

Advance withholding tax  128,418  215,460  -  - 

Undue purchase tax   1,393,888  1,720,944   229,932   546,298 

Revenue Department receivable  996,585  1,102   813,979   - 

Total  2,809,143  2,268,467   1,223,036   749,522 

 
13. DEPOSITS AT BANKS HELD AS COLLATERAL 

 The Company and its subsidiaries had deposits at banks held as collateral, consist of :- 
    (Unit : Baht) 

  Type of 

deposit 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements  

   2020  2019  2020  2019 

Letters of guarantees  Saving account  5,402,000  5,402,000   5,260,000   5,260,000 

Letters of credit and trust receipts  Saving account  5,000,000  5,000,000   5,000,000   5,000,000 

Total   10,402,000  10,402,000   10,260,000   10,260,000 

   Savings account bear interest at floating rates which are set by bank. 
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14. INVESTMENT IN AVAILABLE-FOR-SALE SECURITY 
Investment in available-for-sale security consist of :- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Investment in debenture unit trust:         
Balance at beginning of the period/year  -  12,884,780  -  12,884,780 
Add purchase during the year  -  5,000,000  -  5,000,000 
Less disposal during the year  -  (4,866,988)  -  (4,866,988) 
Add reclassify from current investments  -  -  -  - 

Balance at ending of the period/year  -  13,017,792  -  13,017,792 
Add Unrealized gain (loss) from fair value measurement  -  249,463  -  249,463 

Fair value  -  13,267,255  -  13,267,255 

 
15. INVESTMENT IN AVAILABLE-FOR-SALE SECURITY 

As at December 31 2020, details of other non-current financial assets are as below. 

   (Unit : Baht) 

 Percentage of   Consolidated financial statements  Separate financial statements  

 Holding  2020  2019  2020  2019 

Investments in common share          

Furukawa Unic (Thailand) Co., Ltd. 3  6,000,000  -  6,000,000  - 

Total   6,000,000  -  6,000,000  - 

Investment in debenture unit trust:          

Balance at beginning of the year   13,017,792  -  13,017,792  - 

Add Acquisitions during the year     24,500,000  -    24,500,000  - 

Less  Disposal during the year    (35,587,475)  -   (35,587,475)  - 

Balance at ending of the  year    1,930,317   -   1,930,317   - 

Add Unrealized gain (loss) from fair value 

measurement 

   

 10,095  

  

- 

  

 10,095  

  

- 

Total    1,940,412   -   1,940,412   - 

Total other non-current financial assets    7,940,412   -   7,940,412   - 
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16. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 
   Investments in subsidiaries are as follows :- 

      (Unit : Baht) 

      Separate financial statements 

    Percentage of shareholding  At cost  Dividend income 

Company  Issued capital   2020   2019   2020  2019  2020  2019 

Big Crane and Equipment Rentals 

Co., Ltd. 

 

650,000,000 

  

99.99 

  

99.99 

  

835,999,946 

  

635,999,946 

  

- 

  

- 

Toyo Millennium Co., Ltd. 400,000,000  51  51  373,732,000  373,732,000  -  - 

Less Allowance for impairment of 

investment - Toyo Millennium 

Co., Ltd. 

       

 

(116,585,000)

  

 

(116,585,000)

    

Total investments in subsidiaries - net      1,093,146,946  893,146,946  -  - 

 

On August 31, 2020, The Company additional investment in Big Crane and Equipment Rentals Co., 

Ltd. amounting to Baht 200,000,000. (20,000,000 shares at Baht 10.00 per share) 

 

17. LONG - TERM LOANS TO A SUBSIDIARY 

  The movement of long - term loans to a subsidiary is as follows:- 
  (Unit : Baht) 

  Separate financial statements 

  Balance  Movement during the period  Balance 

  as at December 

31, 2019 

 Increase  Decrease  as at December 

31, 2020 

Subsidiary         

Big Crane and Equipment Rentals Co., Ltd.  288,500,000  -  (200,000,000)   88,500,000  

  288,500,000  -  (200,000,000)   88,500,000  

 
  (Unit : Baht) 

  Separate financial statements 

  Balance  Movement during the period  Balance 

  as at December 

31, 2018 

 Increase  Decrease  as at December 

31, 2019 

Subsidiary         

Big Crane and Equipment Rentals Co., Ltd.  282,860,000  11,500,000  (5,860,000)  288,500,000 

  282,860,000  11,500,000  (5,860,000)  288,500,000 

 

 Long - term loans to a subsidiary were charged the interest at the rates of MLR - 2.50% per annum 

(currently : 4.1% per annum) and due on demand. 
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18. INVESTMENT PROPERTY 
  Investment property consist of:- 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance as at  Additions  Deductions  Transfer   Balance as at 

 Dec. 31, 2019      In (Out)  Dec. 31, 2020 

Cost          

Land 4,028,882  -  -  -  4,028,882 

Less Accumulated depreciation (2,554,032)  -  -  - (2,554,032)

Investment property, net 1,474,850        1,474,850 

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance as at  Additions  Deductions  Transfer   Balance as at 

 Dec. 31, 2018      In (Out)  Dec. 31, 2019 

Cost          

Land 4,028,882  -  -  -  4,028,882 

Less Accumulated depreciation (1,651,565)  (902,467)  -  - (2,554,032)

Investment property, net 2,377,317        1,474,850 

 
 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 Balance as at  Additions  Deductions  Transfer   Balance as at 

 Dec. 31, 2019      In (Out)  Dec. 31, 2020 

Cost          

Land 27,590,254  -  -  -  27,590,254 

Building 105,140,574  -  -  -  105,140,574 

 Total 132,730,828  -  -  -  132,730,828 

Less Accumulated depreciation          

Building (59,980,454)   (1,162,258)   -  -   (61,142,712) 

 Total (59,980,454)   (1,162,258)   -  -   (61,142,712) 

Less Allowance for impairment loss  (14,931,773)  -  -  - (14,931,773)

Investment property, net 57,818,601         56,656,343  
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 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 Balance as at  Additions  Deductions  Transfer   Balance as at 

 Dec. 31, 2019      In (Out)  Dec. 31, 2020 

Cost          

Land 28,584,088  -  -  (993,834)  27,590,254 

Building 90,392,633  -  -  14,747,941  105,140,574 

 Total 118,976,721  -  -  13,754,107  132,730,828 

Less Accumulated depreciation          

Building (58,879,195)  (1,196,201)  -  94,942  (59,980,454) 

 Total (58,879,195)  (1,196,201)  -  94,942  (59,980,454) 

Less Allowance for impairment loss  (12,792,503)  (2,487,425)  -  348,155 (14,931,773)

Investment property, net 47,305,023        57,818,601 

 

 The Company recognizes rental income from investment property for the years ended December 

31, 2020 and 2019, amounting to Baht 11.73 million and Baht 11.73 million, respectively. 

 The Company has operating leases in respect of the lease of land and building space. The term of the 

agreement is 1 - 3 years. The investment properties that are under such operating lease as at December 31, 2020 

will generate the minimum rental income in the future in the financial statements as follows:- 

 (Unit : Million Baht) 

 

 

Consolidated 

financial statements 

 

 

Separate  

financial statements 

Within 1 year -  11.97 

More than 1 year to 5 years -  0.60 
    

  During the year 2020, the Company has evaluated the price of investment property by an independent 
appraiser using the market approach. According to the report dated June 4, 2020, the appraised property is land 
with buildings of Baht 84.41 million. 
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19. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
  Property, plant and equipment consist of:- 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance as at  Reclassified to   Balance as at  Additions  Deductions  Transfer   Balance as at 

 Dec. 31, 2019  right-of-use assets  Jan. 1, 2020      In (Out)  Dec. 31, 2020 

Cost              

Land and improvement 107,960,702  -    107,960,702   -   -   -   107,960,702  

Buildings and improvement 253,745,444  -    253,745,444   -   -   -   253,745,444  

Machinery and equipment 802,367,184  (26,086,840)    776,280,344   -   -   -   776,280,344  

Tools 78,318,909  -    78,318,909   2,272,568   (189,476)  -   80,402,001  

Furniture, fixture and office equipment 32,092,134  (858,600)    31,233,534   256,014   -   -   31,489,548  

Vehicles 31,452,851  (12,826,164)    18,626,687   2,069,158   -   -   20,695,845  

Assets for lease 2,049,982,848  (967,091,392)    1,082,891,456   28,562,664   (50,669,625)    10,772,943     1,071,557,438  

Assets in progress 694,575  -    694,575   6,474,620   -   (6,812,943)  356,252  

 Total 3,356,614,647  (1,006,862,996)  2,349,751,651  39,635,024  (50,859,101)  3,960,000  2,342,487,574 

Less Accumulated depreciation              

Land improvement (38,345)  -  (38,345)  -   -  -  (38,345)

Buildings and improvement (137,941,201)  -  (137,941,201)  (4,880,012)  -  -  (142,821,213)

Machinery and equipment (368,511,675)  3,670,587  (338,399,535)  (19,173,375)  -  -  (357,572,910)

Tools (43,075,684)  -  (69,517,237)  (3,110,515)  172,408 -  (72,455,344)

Furniture, fixture and office equipment (29,804,277)  275,754  (29,528,523)  (753,400)  -  -  (30,281,923)

Vehicles (14,927,551)  2,470,736  (12,456,815)  (866,837)  -  -  (13,323,652)

Assets for lease (628,223,008)  220,525,440  (407,697,568)  (55,895,313)  38,330,527 (6,556,453) (431,818,807)

 Total (1,222,521,741)  226,942,517  (995,579,224)  (84,679,452)  38,502,935 (6,556,453) (1,048,312,194)

Less Allowance for impairment loss - 

Building 

 

(21,419,690) 
 -  

(21,419,690)
 

-  

 

- 

 

- (21,419,690)

Property, plant and equipment, net 2,112,673,216  (779,920,479)  1,332,752,737        1,272,755,690 



 

 

208 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance as at  Additions  Deductions  Transfer   Balance as at 

 Dec. 31, 2019      In (Out)  Dec. 31, 2020 

Cost          

Land and improvement 107,960,702  -  -  -  107,960,702 

Buildings and improvement 253,146,027  391,589  -  207,828  253,745,444 

Machinery and equipment 802,367,184  -  -  -  802,367,184 

Tools 77,057,334  1,850,643  (734,285)  145,217  78,318,909 

Furniture, fixture and office equipment 30,803,452  1,315,682  (27,000)  -  32,092,134 

Vehicles 27,919,389  6,884,518  (3,351,056)  -  31,452,851 

Assets for lease 2,062,120,871  57,256,805  (80,437,782)  11,042,954  2,049,982,848 

Assets in progress 1,100,556  10,990,018  -  (11,395,999)  694,575 

 Total 3,362,475,515  78,689,255  (84,550,123)  -  3,356,614,647 

Less Accumulated depreciation          

Land improvement (38,345)  -  -  -  (38,345)

Buildings and improvement (133,042,340)  (4,898,861)  -  -  (137,941,201)

Machinery and equipment (347,020,513)  (21,894,343)  403,181  -  (368,511,675)

Tools (41,131,370)  (1,947,113)  2,799  -  (43,075,684)

Furniture, fixture and office equipment (28,667,494)  (1,163,782)  26,999  -  (29,804,277)

Vehicles (14,032,307)  (4,246,298)  3,351,054  -  (14,927,551)

Assets for lease (540,094,134)  (110,870,999)  22,742,125  -  (628,223,008)

 Total (1,104,026,503)  (145,021,396)  26,526,158  -  (1,222,521,741)

Less Allowance for impairment loss - 

Building (17,407,716)
 

(4,011,974)

  

- 

  

- 

 

(21,419,690)

Property, plant and equipment, net 2,241,041,296        2,112,673,216 

Depreciation for the year          

2020         84,679,452 

2019         145,021,396 
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 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 Balance as at  Reclassified to   Balance as at  Additions  Deductions  Transfer   Balance as at 

 Dec. 31, 2019  right-of-use assets  Jan. 1, 2020      In (Out)  Dec. 31, 2020 

Cost              

Land  74,537,516  -  74,537,516   -  -  -                   74,537,516  

Buildings and improvement 66,787,581  -  66,787,581   -  -  -                   66,787,581  

Machinery and equipment 8,107,628   (8,050,500)  57,128   -  -  -                          57,128  

Tools 12,604,664    12,604,664    304,860    (37,851)  -                   12,871,673  

Furniture, fixture and office equipment 16,203,366   (858,600)  15,344,766    156,696   -  -                   15,501,462  

Vehicles 13,066,202   (5,069,254)  7,996,948   -  -  -                     7,996,948  

Assets for lease 295,235  -  295,235   -  -  -                        295,235  

Assets in progress 21,618  -  21,618    68,328   -  -                          89,946  

 Total 191,623,810   (13,978,354)   177,645,456    529,884    (37,851)  -                 178,137,489  

Less Accumulated depreciation              

Land improvement (37,567,232)  -   (37,567,232)   (920,906)  -  -                 (38,488,138)

Buildings and improvement (1,921,948)   1,883,421    (38,527)   (11,426)  -  -                        (49,953)

Machinery and equipment (12,126,198)  -   (12,126,198)   (263,079)   22,057   -                 (12,367,220)

Tools (14,317,005)   275,753    (14,041,252)   (588,740)  -  -                 (14,629,992)

Furniture, fixture and office equipment (5,316,499)   613,946    (4,702,553)   (111,458)  -  -                   (4,814,011)

Vehicles (295,228)  -   (295,228)  -  -  -                      (295,228)

 Total (71,544,110)   2,773,120    (68,770,990)   (1,895,609)   22,057   -                 (70,644,542)

Less Allowance for impairment loss - 

Building (8,139,482)
 

 

- 
 

 (8,139,482)
 

 

- 
 

 

- 

  

-                   (8,139,482)

Property, plant and equipment, net 111,940,218   (11,205,234)   100,734,984                          99,353,465  
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 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 Balance as at  Additions  Deductions  Transfer   Balance as at 

 Dec. 31, 2018      In (Out)  Dec. 31, 2019 

Cost          

Land   73,543,682   -  -  993,834  74,537,516 

Buildings and improvement  81,327,694   -  -  (14,540,113)     66,787,581 

Machinery and equipment  8,107,628   -  -  -  8,107,628 

Tools  12,524,040   83,424  (2,800)     -  12,604,664 

Furniture, fixture and office equipment  14,981,738   1,248,628  (27,000)     -  16,203,366 

Vehicles  7,996,948   5,069,254  -  -  13,066,202 

Assets for lease  295,235   -  -  -  295,235 

Assets in progress  20,000   209,446  -  (207,828)     21,618 

 Total 198,796,965  6,610,752  (29,800)     (13,754,107)     191,623,810 

Less Accumulated depreciation          

Land improvement (36,544,370)  (927,920)  -  (94,942)  (37,567,232)

Buildings and improvement (1,346,989)  (574,959)  -  -  (1,921,948)

Machinery and equipment (11,825,298)  (303,699)  2,799     -  (12,126,198)

Tools (13,389,581)  (954,423)  26,999     -  (14,317,005)

Furniture, fixture and office equipment (2,659,587)  (2,656,912)  -  -  (5,316,499)

Vehicles (295,228)  -  -  -  (295,228)

 Total (66,061,053)  (5,417,913)  29,798     (94,942)  (71,544,110)

Less Allowance for impairment loss - 

Building (6,266,777)
 

(1,524,550)
 

 

-  
 

 

(348,155)
 

(8,139,482)

Property, plant and equipment, net 126,469,135        111,940,218 

Depreciation for the year          

2020         1,895,609 

2019         5,417,913 

  

 As at December 31, 2020 and 2019, the Company and its subsidiary have certain plant and equipment 

items have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to Baht 

408.26 million and Baht 391.02 million, respectively and the separate financial statement amounted to Baht 

170.69 million and Baht 161.99 million, respectively. 

  The land, plant and equipment of the Company and its subsidiaries which have net book value of Baht 

577.85 million (2019: 594.92 million baht) for the consolidated financial statements and Baht 99.38 million 

(2019: Baht 99.38 million) for the separate financial statements are pledged as the guarantee for overdrafts and 

long-term loans from a commercial bank. 

  The Company and its subsidiaries have assets at cost amounted to Baht 124.36 million (2019 : Baht 125.55 

million) for the consolidated financial statements and amounted to Baht 0.42 million (2019 : Baht 0.42 million) 

for the separate financial statements as the assets under hire purchase agreement and financial lease agreement  
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20. RIGHT-OF-USE ASSETS 

        The net book value of right-of-use assets related to lease contracts and the movement for the year 

ended December 31, 2020 are presented below. 

(Unit : Baht))

Consolidated     

    financial statements 

Separate 

 Financial statements 

Cost     

As at December 31, 2019  1,019,597,396   26,712,754  

Effects of the adoption of TFRS16 as at January 1, 2020  34,555,622   22,183,372 

As at January 1, 2020  1,054,153,018   48,896,126  

Addition  10,673,890   1,147,006  

Transfer out  (3,960,000) - 

As at December 31, 2020  1,060,866,908   50,043,132  

Accumulated depreciation    

As at December 31, 2019  (227,065,974)  (2,896,577)

Effects of the adoption of TFRS16 as at January 1, 2020  -  - 

As at January 1, 2020  (227,065,974)  (2,896,577)

Depreciation for the year  (69,081,674)  (5,362,472)

Difference from rental reduction  (359,481) - 

Transfer out  6,556,453  - 

As at December 31, 2020  (289,950,676)  (8,259,049)

Net book value    

As at December 31, 2019  792,531,422  23,816,177 

As at January 1, 2020  827,087,044   45,999,549 

As at December 31, 2020  770,916,232  41,784,083 
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21.  INTANGIBLE ASSETS 

  Intangible assets consist of:- 
 (Unit : Baht)

 Consolidated and Separate financial statements 

 Balance as at   Reclassified to   Balance as at   Additions  Deductions  Balance as at  

 Dec. 31, 2019  right-of-use assets  Jan. 1, 2020      Dec. 31, 2020 

Cost            

Software 6,870,819   (384,400)   6,486,419   -  -   6,486,419  

 Total 6,870,819   (384,400)   6,486,419   -  -   6,486,419  

Less Accumulated amortization            

Software (4,848,755)   123,457   (4,725,298)  (584,012)  -  (5,309,310)

 Total (4,848,755)   123,457   (4,725,298)  (584,012)  -  (5,309,310)

Intangible assets, net 2,022,064   (260,943)   1,761,121        1,177,109  

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated and Separate financial statements 

 Balance as at   Additions  Deductions  Transfer   Balance as at  

 Dec. 31, 2018      In (Out)  Dec. 31, 2019 

Cost          

Software 6,462,419  408,400  -  -  6,870,819 

 Total 6,462,419  408,400  -  -  6,870,819 

Less Accumulated amortization          

Software (4,135,723) (713,032)  -  -  (4,848,755)

 Total (4,135,723) (713,032)  -  -  (4,848,755)

Intangible assets, net 2,326,696        2,022,064 

Amortization for the year          

2020         584,012 

2019         713,032 
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22.  DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 

  Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2020 are 

summarized as follows:- 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance  The impacts  Balance  Revenue (expenses) during the year  Balance 
 as at December 

31, 2019 

 of adoption of  
TFRS 9 

 as at December 
31, 2019 

 In profit or 
loss 

 In other  
comprehensi
ve income 

 as at December 
31, 2020 

Deferred tax assets :            

Allowance for doubful accounts 4,473,816   170,340    4,644,156   (173,487)  -  4,470,669 

Allowance for stock declining value 3,721,600  -   3,721,600   (269,697)  -  3,451,903 

Allowance for impairment of assets 5,009,572  -  5,009,572  -  -  5,009,572 

Employee benefit 4,530,403  -  4,530,403  (20,687)  -  4,509,716 

Unused tax loss 61,479,182  -  61,479,182  7,138,368  -  68,617,550 

 Total 79,214,573   170,340    79,384,913   6,674,497  -  86,059,410 

Deferred tax liabilities            

Other current financial assets (49,893)  49,893  -  -  -  - 

Right-of-use assets (97,166,272)  -   (97,166,272)  (9,615,518)  -  (106,781,790) 

 Total (97,216,165)  49,893  (97,166,272)  (9,615,518)  -  (106,781,790) 

Deferred tax assets (liabilities), net (18,001,592)   220,233    (17,781,359)  (2,941,021)  -  (20,722,380) 

 
   (Unit : Baht) 

   Consolidated financial statements 

   Balance  Revenue (expenses) during the year  Balance 

   as at December 

31, 2018 

 In profit or 

loss 

 In other  

comprehensiv

e income 

 as at December 

31, 2019 

Deferred tax assets:          

 Trade account receivable   3,256,900  1,216,916  -  4,473,816 

 Inventories   2,735,552   986,048  -  3,721,600 

 Allowance for impairment of assets   3,811,856  1,197,716  -  5,009,572 

 Employee benefit   3,424,539  768,430  337,434  4,530,403 

       Estimated rental expenses liability   288,000  72,000  -  360,000 

       Unused tax loss   53,258,501  8,220,681  -  61,479,182 

  Total   66,775,348  12,461,791  337,434  79,574,573 

Deferred tax liability :          

 Investment in available-for-sale security   (12,684)  -  (37,209)  (49,893) 

 Assets under finance lease agreements   (80,616,201)  (16,910,071)  -  (97,526,272) 

  Total   (80,628,885)  (16,910,071)  (37,209)  (97,576,165) 

  Net   (13,853,537)  (4,448,280)  300,225  (18,001,592) 
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 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 Balance  The impacts  Balance  Income (expenses) during the year  Balance 

 as at December 

31, 2019 

 of adoption of  

TFRS 9 

 as at January 

1, 2020 

 In profit or 

loss 

 In other  

comprehensi

ve income 

 as at December 

31, 2020 

Deferred tax assets :            

Allowance for doubful accounts 2,220,182   169,009    2,389,191    (144,495)  -   2,244,696  

Allowance for stock declining value 2,614,359  -   2,614,359   -  -   2,614,359  

Allowance for impairment of assets 5,009,573  -   5,009,573   -  -   5,009,573  

Employee benefit 805,618  -   805,618    (247,421)  -   558,197  

Lease liabilities 155,213  -   155,213    (148,810)  -   6,403  

    Total 10,804,945   169,009    10,973,954    (540,726)  -   10,433,228  

Deferred tax liabilities            

Other current financial assets (49,893)  49,893  -  - -  - 

    Total (49,893)  49,893  -  - -  - 

Deferred tax assets (liabilities), net 10,755,052   218,902    10,973,954    (540,726)  -   10,433,228   

 
 
  (Unit : Baht) 

  Separate financial statements 

  Balance  Revenue (expenses) during the year  Balance 

  as at December 

31, 2018 

 In profit or 

loss 

 In other  

comprehensiv

e income 

 as at December 

31, 2019 

Deferred tax assets: :         

 Trade account receivable  2,265,796  (45,614)  -     2,220,182 

 Inventories  1,447,293  1,167,066  -     2,614,359 

       Allowance for impairment of assets  3,811,856  1,197,717  -     5,009,573 

       Employee benefit  899,797  (105,685)  11,506  805,618 

       Estimated rental expenses liability  288,000  72,000  -     360,000 

   Total  8,712,742  2,285,484  11,506   11,009,732 

Deferred tax liability :         

 Investment in available-for-sale security  (12,684)  -     (37,209)  (49,893) 

 Assets under finance lease agreements  (87,463)  (117,324)  -     (204,787) 

   Total  (100,147)  (117,324)  (37,209)  (254,680) 

   Net  8,612,595  2,168,160  (25,703)  10,755,052 
 

Deferred income tax assets are recognized for tax loss and carry forwards only to the extent that 

realization of the related tax benefit through the future taxable profits is probable. 

Details of the above tax losses carried forward are summarized as below: 
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  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

  2020 2019 2020 2019 

Year 2021 40,853,762 40,853,762           -           - 

Year 2022 109,381,088 109,381,088           -           - 

Year 2023 45,256,674 45,256,674           -           - 

Year 2024 111,904,388 111,904,388           -           - 

Year 2025 35,691,835           -           -           - 

Total 343,087,747 307,395,912           -           - 

As at December 31, 2020 and 2019 the Company and its subsidiaries have deductible 

temporary differences on which deferred tax assets have not been recognized because the Company 

and its subsidiaries considers that it might be uncertain to utilize these temporary differences in the 

future.  

Details of the above-mention unrecognize tax losses carried forward are summarized as below: 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

  2020 2019 2020 2019 

Year 2021  6,801,900   6,801,900   6,801,900   6,801,900  

Year 2023  8,388,180   8,388,180   8,388,180   8,388,180  

Year 2024 15,026,909 15,026,909  13,008,849   13,008,849  

Year 2025 8,453,739           -  8,034,917           - 

Total 38,670,728 30,216,989  36,233,846   28,198,929  

However, if the management considered probable that future taxable profits would be 

available against which such losses can be used, then additional deferred tax assets and a related income 

tax benefits could be recognized. 

 

23.  OTHER NON-CURRENT ASSETS 

   Other non-current assets consist of:- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Deposit and guarantee  1,638,138  1,944,107   912,727   1,161,697 

Other assets  7,570  8,764   7,570   7,571 

Total  1,645,708  1,952,871   920,297   1,169,268 
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24.     BANK OVERDRAFT AND SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

   Bank overdraft and short - term loans from financial institutions consist of:- 
   (Unit : Baht) 

 Interest rate 

(per annum) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Bank overdraft MOR  27,539,116  17,386,031   16,075,408   15,467,724 

Promissory notes MOR  49,099,617  91,477,678   19,099,617   61,477,678 

Trust receipt MOR  98,168,436  91,522,835   93,561,482   87,201,101 

Total   174,807,169  200,386,544   128,736,507   164,146,503 

 

Bank overdraft and short-term loans ware secured by the same collateral of long-term loans from 

financial institutions descrided in note 27 to financial statements. 

 
25.  TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES 
   Trade and other current payables consist of:- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Trade payable          

Trade payable  - subsidiaries   -  -   5,487,273   1,575,202 

Trade accoun payable - related companies  -  101,675  -  - 

Trade payable  - other companies  147,883,241  125,636,436   50,677,464   23,858,452 

Note payable - related companies  1,883,200  1,348,200   1,883,200   1,348,200 

Note payable - other companies  2,341,519  7,574   552,425   7,574 

Total trade payable  152,107,960  127,093,885   58,600,362   26,789,428 

Other current payables         

Other payable - subsidiaries   -  -   30,363   - 

Unearned income  4,943,840  6,705,293  -  - 

Accrued interest  301,076  699,797   93,503   289,463 

Other accrued expenses  755,171  1,209,025   755,171   1,209,025 

Account payable for purchase of assets  20,479,578  16,255,838   3,231,806   3,015,658 

Advance payment - subsidiary  206,010  2,519,151  -  137,537 

Payable cheque expired  -     -      2,500,000   353,259 

Deposit   19,006,346  18,769,551   13,963,897   1,351,673 

Retention  1,438,076  1,346,571   1,438,076   1,346,571 

Total other payables  47,130,097  47,505,226   22,012,816   7,703,186 

Total trade and current other payables  199,238,057  174,599,111   80,613,178   34,492,614 
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26.  OTHER CURRENT LIABILITIES 

   Other current liabilities consist of:- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020   2019 

Deferred gain from sale and lease back  3,807,735  5,987,161  -  - 

Output tax waiting to be collected  6,492,338  6,344,173   288,034   278,602 

Revenue department payables  1,616,626  1,706,167   282,193   614,301 

Withholding tax payable  1,581,690  1,319,522  -  - 

Social security payable  870,658  853,980   97,592   91,326 

Total other current liabilities  14,369,047  16,211,003  667,819  984,229 

 

27.      LONG - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

  Long - term loans from financial institutions consist of:- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019 2020  2019 

Beginning balance  30,958,837  42,124,667  -     -    

Add Increase during the period/year    40,476,635  -  -     -    

Less Repayment during the period/year  (11,409,044)  (11,165,830)  -     -    

Long - term loan balance  60,026,428  30,958,837  -     -    

Less Current portion  (19,350,030)  (9,312,000)  -     -    

Ending balance    40,676,398   21,646,837  -     -    

As at December 31, 2020 and 2019, its subsidiary company had long-term loan from financial 

institution consist of:- 
Loan facility (Million Baht)  Interest rate  Terms of payment of principal   

2020  2019  per annum  and interest  

43  43  MLR - 2.50  84 monthly installment are as follows,   

      1st-36th repayment Baht 0.5 million per month  

      36st-84th repayment Baht 0.54 million per month  

13  13  MLR - 2.50  55 monthly installment of not less than Baht 0.24 million 

20  -  MLR - 2.00  60 monthly installment are as follows,   

      1st-24th repayment only interest  

      35st-60th repayment Baht 0.56 million per month  

        

13  -  MLR - 2.00  24 monthly installment are as follows,   

      1st-6th no payment of principal and interest  

      7st-23th repayment Baht 0.72 million per month  
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Loan facility (Million Baht)  Interest rate  Terms of payment of principal   

2020  2019  per annum  and interest  

7  -  3.25  60 monthly installment of not less than Baht 0.14 million 

96  56      

The Company guarantees the credit facility with the financial institution as follows:- 
 Credit facilities of the Company 
  1. Present and future to be land and building. 
  2. Mortgage its subsidiary’s machineries. 

 Credit facilities of its subsidiary 
  1. Present and future to be land and building of its subsidiary. 
  2. Mortgage its machineries. 
  3. The Company guaranteed. 

The Subsidiary shall comply with certain conditions and restrictions stipulated under loan agreement as 
the following:- 

1) The Company holds shareholding in the company not less than 51% and 25% of the total shares. 
2) Maintain debt to equity ratio not over 1 : 1 
3) Maintain debt - service coverage ratio (DSCR) not less than 2.5 

 
28.      LONG - TERM LOANS FROM A SUBSIDIARY 

  The movement of long - term loans from a subsidiary is as follows:- 
  (Unit : Baht) 

  Separate financial statements 

  Balance  Movement during the period  Balance 

  as at December 

31, 2019 

 Increase  Decrease  as at September  

30, 2020 

Long - term loans from a subsidiary         

Toyo Millennium Co., Ltd.  -  15,000,000  (4,000,000)  11,000,000 

Less : current portion  -  -  -  (8,125,000) 

Net  -  15,000,000  (4,000,000)  2,875,000 

 Long - term loans from a subsidiary were charged the interest at the rates of 3.25% per annum. The 

principal repayment is due 24 months first payment on June 30, 2020 as follows: 

   1st     repayment Baht 0.88 million per month 

   2st-23th  repayment Baht 0.63 million per month 

   24th     repayment Baht 0.38 million per month 
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29. LEASE LIABILITIES  

The carrying amounts of lease liabilities and the movement for the year ended December 31, 2020 are 

presented below. 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

financial statements 

 Separate 

financial statements 

As at December 31, 2019  531,694,254  8,775,269 

Effects of the adoption of TFRS16  36,355,622   23,983,372 

As at January 1, 2020  568,049,876    32,758,641  

Addition 29,673,596  1,147,006 

Accretion of interest 25,832,916  1,465,104 

Payments (131,920,205)  (6,890,439) 

Difference from rental reduction (345,411)  - 

As at December 31, 2020 491,290,772  28,480,312 

Less: current portion (114,616,326)  (3,705,319) 

Lease liabilities - net of current portion 376,674,446  24,774,993 

 

The lease expenses following are the amounts recognized in profit or loss: 

For the year ended December 31, 2020 

 (Unit : Baht)

 Consolidated 

financial statements 

 Separate 

financial statements 

Depreciation of right-of-use assets 69,081,674  4,469,137 

Interest expense on lease liabilities 25,832,916  1,465,105 

Expense relating to short-term lease 2,390,367  - 

Total 97,304,957  5,934,242 

The Company and its subsidiaries had total cash outflows for leases of Baht 106.09 million (the 

separate: Baht 5.43 million) and also had non-cash additions to right-of-use assets and lease liabilities 

of Baht 29.67 million (the separate: Baht 1.14 million). 
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30.      EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 

   Employee benefit obligations for the year ended December 31, 2020 and 2019, are as follows:- 
   Statements of financial position 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Defined benefit obligations as at January 1,  22,652,012  17,122,696  4,028,088  4,498,980 

Actuarial losses arising from post-employee benefit  -  1,687,169  -  57,529 

Past service costs and interest         

   - change a considered a post - employment plan amendment   

- 

  

2,561,162 

  

- 

  

163,714 

Current service costs and interest  3,218,828  3,359,351  264,665  260,297 

Benefit paid  (3,322,262)  (2,078,366)  (1,501,772)  (952,432) 

Defined benefit obligations as at December 31,  22,548,578  22,652,012  2,790,981  4,028,088 

Less current provisions for employee benefits  (2,276,452)  (3,322,262)   (952,432)  (1,501,772) 

Non-current provisions for employee benefit  20,272,126  19,329,750  1,838,549  2,526,316 

    
   Expenses that ware recognized in the statements of comprehensive income 

  For the year ended December 31, 2020 and 2019 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Past service costs and interest  -  2,561,162  -  163,714 

Current service costs and interest         

 Cost of sales  1,261,676  1,440,336  -  - 

 Selling expenses  352,975  278,410  71,338  74,253 

 Administrative expenses  527,456  572,250  193,327  186,044 

 Management benefit expense  1,076,721  1,068,355  -  - 

Total current service costs and interest  3,218,828  3,359,351  264,665  260,297 

Total  3,218,828  5,920,513  264,665  424,011 

 
  Principal assumptions in the estimates based on the actuarial principles 

  (Unit: Percent) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 

Discount rate  1.48 - 1.87  1.48 - 1.87  1.87  1.87 

Salary increase rate  5 - 7.26  5 - 7.26  7.26  7.26 

Employee turnover rate  0 - 61  0 - 61  0 - 45  0 - 45 

Mortality rate (of mortality table B.E. 2551)  TMO2017  TMO2017  TMO2017  TMO2017 
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   Sensitivity analysis 

   The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 
the long-term employee benefit obligations as at December 31, 2020 and 2019 are summarized below:- 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 2020  2019 

 0.5% increase  0.5% decrease  0.5% increase  0.5% decrease 

Discount rate (1,311,480)  1,491,273  (731,906)  821,248 

Salary increase rate 1,674,711  (1,501,895)  853,488  (777,320)

Employee turnover rate (1,545,191)  807,787  (887,546)  579,312 

 
 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 2020  2019 

 0.5% increase  0.5% decrease  0.5% increase  0.5% decrease 

Discount rate (43,475)  45,391  (47,371)  49,424 

Salary increase rate 69,026  (66,297)  66,657  (64,309)

Employee turnover rate (81,106)  85,358  (78,528)  82,170 

 
On April 5, 2019, the Labour Protection Act has been enacted in the Royal Gazette. The Labour 

Protection Act includes a requirement that an employee who is terminated after having been employed by the 
same employer for an uninterrupted period of 20 years or more, receives severance payment of 400 days of 
wages at the most recent rate, which is increased from the current maximum rate of 300 days. This Act shall 
come into force after the expiration of thirty days from the enacted date in the Royal Gazette onwards. This 
change is considered a post-employment benefits plan amendment. The effect of the change is recognized past 
service costs as expenses in the income statement.   

 

31.      OTHER NON - CURRENT LIABILITIES 

   Other non - current liabilities consist of:- 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements  

  2020  2019  2020  2019 

Rental guarantee - Subsidiaries  -  -   150,360   150,360 

Accrued lease expenses on straight line basis  -  1,800,000  -  1,800,000 

Employee insurance  9,340,079  8,493,940   58,817   52,817 

         Total  9,340,079  10,293,940  209,177  2,003,177 
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32.      INCOME TAX EXPENSES (INCOME) 

32.1 Major components of income tax expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 consisted 

of:- 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 

Income tax shown in profit or loss :         

 Current tax :         

 Income tax for the year  -  -  -  - 

 Deferred tax expense :         

 Changes in temporary differences relating to         

  the original recognition and reversal  2,941,021  4,448,280   540,726  (2,168,160) 

    Total  2,941,021  4,448,280   540,726  (2,168,160) 

         

Income tax relation to components of other      

 comprehensive income         

 Remeasuring available-for-sale investments  -  (37,209)  -  (37,209) 

 Actuarial losses arising from post-employee benefit  -  337,434  -  11,506 

    Total  -  300,225  -  (25,703) 

 

32.2  A numerical reconciliation between tax expense and the product of accounting profit multiplied by 

the applicable tax rate for the years ended December 31, 2020 and 2019 which are summarized as 

follows:- 
   (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2020  2019  2020  2019 

Accounting profit for the year 29,940,305  (61,241,088)   (6,889,150)  (22,587,194)

The applicable tax rate (%) 20  20  20  20 

Tax expense at the applicable tax rate 5,988,061  (12,248,218)   (1,377,830)  (4,517,439)

Reconciliation items:        

Unrecognized tax losses on deferred tax assets 1,215,865  4,134,421   1,606,983   2,601,770 

Tax effect of expenses that are not deductible in        

determining tax profit:        

- Expenses not allowed as expenses in        

Determining taxable profit 2,267,250  2,653,728   314,766   683,229 

Tax effect of income or profit that are not        

required in determining taxable profit:-        

- The exemption of profit of the promoted business (BOI) (6,011,535)  (2,881,580)  -  - 

- Expenses as expenses in determining tax (518,620)  (504,039)   (3,193)  (69,491)

- Tax adjustments in the previous year -  13,293,968  -  (866,229)

Total reconciliation items (3,047,040)  16,696,498   1,918,556   2,349,279 

Total tax expense 2,941,021  4,448,280   540,726   (2,168,160)
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 32.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate for the 

years ended December 31, 2020 and 2019 are summarized as follows:- 
 Consolidated financial statements 
 2020  2019 

 Tax amount 
(Baht) 

 Tax rate  
(%) 

 Tax amount 
(Baht) 

 Tax rate  
(%) 

Accounting profit before tax expense for the year 29,940,305   (61,241,088)   
Income tax expense at the applicable tax rate 5,988,061  20 (12,248,218)  20 
Reconciliation items (3,047,040) (10.18) 16,696,498 (27.26)
Income tax expense at the average effective tax rate 2,941,021  9.82 4,448,280  (7.26)

 

 Separate financial statements 
 2020  2019 

 Tax amount 
(Baht) 

 Tax rate  
(%) 

 Tax amount 
(Baht) 

 Tax rate  
(%) 

Accounting profit before tax expense for the year  (6,889,150)   (22,587,194)   
Income tax expense at the applicable tax rate  (1,377,830)   20 (4,517,439)  20 
Reconciliation items  1,918,556    (27.85) 2,349,279  (10.40)
Income tax expense at the average effective tax rate  540,726    (7.85) (2,168,160)  9.60 

 

33.      SHARE CAPITAL 

  Company 

On April 26, 2018, the Annual General Shareholders’ of the Company had a resolution for the 

Company to cut off the unsold registered shares for 18,524,442 shares at par value of Baht 1 0  per share 

amounted to Baht 18,524,442.  As a result, the Company has the declining in registered shares from Baht 

1,535,807,430 to Baht 1,350,563,010. The Company has allocated the registered capital shares increase 

for 3,331,737 shares at par value of Baht 10 per share amounted to Baht 3,331,737.  The total newly 

registered capital shares increase is amounted to Baht 1,383,880,380 to support the dividend shares and 

to support the adjustment of exercise ratio of warrant holders (TCJ-W2)  at the amount not over 630,610 

shares at par value of Baht 10 per share. The Company has registered the capital increase with the Ministry 

of Commerce on May 22, 2018. 

 Subsidiary 

On August 31, 2020, the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company had the special 

resolution to approve the registered capital increase for 20,000,000 shares by the paid-up shares at Baht 

10 per share totaled Baht 200,000,000.00. The Company had paid in full amount registered the capital 

increase with the Ministry of Commerce on September 10, 2020. As a result, the new registered capital 

had changed to Baht 850,000,000.00 (85,000,000 ordinary shares at par value of Baht 10 per share). 
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34.      WARRANTS 
  At the Annual General Ordinary Shareholders’ Meeting of the Company for the year 2017 held on 

April 26, 2017, of the Company has approved are as follows:- 
 

Type of securities   : "Warrant representing rights to purchase ordinary shares of the 
Company (TCJ-W2)". 

Secondary market   The Stock Exchange of Thailand (Main Market). 
Number of warrants  : 31,530,584 units. 
Rights of warrants  : 1  Unit of warrant per 1  new common share at an exercise prices of 

Baht 10.- per share, the exercise price and exercise ratio are subject 
to changes according to the subsequent right adjustment. 

Type of warrants  : Named and transferable. 
Term of warrants  : 3 years from the issue date (Issue Date is on June 30, 2017, warrant 

maturity Date and Final Exercise Date will be on June 5, 2020, and 
the warrants will be delisted on the next day) The first exercise date 
shall be on the last business day of June 2017. 

Offering price  : Baht 0 per unit. 

At the Annual General Ordinary Shareholders’ Meeting of the Company for the year 2018 held on 
April 26, 2018, it was approved the revised of rights of its warrants to 1 unit of warrant per 1.02 new 
common share at an exercise price of Baht 9.804 per share as result from stock dividend in year 2018.  

In 2017, the exercised warrants were 94 units price of the right was Baht 10 per share. 
In the year 2019, there was no use of warrants to purchase ordinary shares of the company. 
In the year 2020 there is exercised according to TCJ-W2 for 258 units by allocating into the new 

ordinary shares of 263 shares (1:1.02 share), at Baht 10 per share, amounted Baht 2,630. The share discount 
value is Baht 52. 

 
35.      STATUTORY RESERVE 

  Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535. the Company is required 
to set aside to a statutory reserve at least 5  percent of its net income after deducting accumulated deficit 
brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve 
is not available for dividend distribution. 
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36.     EARNINGS PER SHARE 

  Basic earning (loss) per share 
  Basic earning (loss) per share is calculated by dividing the net income (loss) for the year attributable 

to common shareholders in issue during the year as follows :- 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2020  2019  2020  2019 

 Profit (Loss) for the year (Unit : Baht)   11,697,218   (66,556,453)   (7,429,876)  (20,419,034) 

 Number of ordinary shares (Shares) 105,596,214  105,596,073  105,596,214  105,596,073 

 Basic earnings per share (Baht per share) 0.11  (0.63)  (0.07)  (0.19) 

  
  Comprehensive income (loss) per share 

  Comprehensive income (loss) per share is calculated by dividing the comprehensive income (loss)  
for the year attributable to common shareholders in issue during the year as follows :- 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2020  2019  2020  2019 

 Comprehensive income (loss) for the year (Unit : Baht)   11,697,218   (67,757,352)   (7,429,876)  (20,316,221) 

 Number of ordinary shares (Shares) 105,596,214  105,596,073  105,596,214  105,596,073 

 Basic earnings per share (Baht per share) 0.11  (0.64)  (0.07)  (0.19) 

 
Diluted earnings per share 

  The Company does not present diluted earnings per share as the Company’s price of warrant 
representory rights to purchase ordinary shares of the Company to buy common share price is lower than 
the its common shear’s weighted average market price during the yaer. 

 
37.      SEGMENT FINANCIAL INFORMATION 
  Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are 

regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation 
of resources to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been 
identified as the Company’s Board of Directors. 

  Segment information is presented in respect of the Company and its subsidiaries operating 
segments.  The primary format, business segments, is based on the Company and its subsidiaries 
management and the internal reporting structure provided to the chief operating decision maker. 

  Segment assets and revenues include items directly attributable to a segment as well as those that 
can be allocated on a reasonable basis. 
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 Business segments : 
Segment 1 : Domestic and export sales of cranes, road rollers and tractors and equipment 
Segment 2 : Rental and repair services of crane and trucks 
Segment 3 : Manufacturing and distribution of stainless steel pipes 
Segment 4 : Trading of stainless steel 
Segment 5 : Installation work 
Segment 6 : Others 
 

Geographical segments: 
  Revenues and operating results of the geographic segments in the financial statements for the year 

ended December 31, 2020 and 2019 are mainly generated in Thailand. The geographical segment of foreign 
income is accounting for not exceed 10% of total income, therefore, income and operating results information 
by geographical segment are not presented. 

  The following table presents revenue and profit information regarding the Company and its 
subsidiary’s operating segments for the  year ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:- 

 For the year ended December 31, 2020 (Unit : Million Baht) 

 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Eliminate Total 

Sales and service income   17.57    407.71    419.48    307.31    26.41    12.47    (17.02)   1,173.93  

Gain (loss) from operations          46.84  

Unallocated income        18.66 

Finance cost          (35.57) 

Income tax        (2.94)  

Net profits (loss) for the segment      26.99  

Less Profit (loss) attributable to non - controlling interests        15.30  

Net profit (loss) attributable to equity holders of the parent      11.69  

Property plant and equipment       

As at December 31, 2020         

Allocated  647.58       647.58  

Unallocated          625.18  

Total property plant and equipment       1,272.76  

Total asset as at December 31, 2020         2,794.91  
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 For the year ended December 31, 2019 (Unit : Million Baht) 

 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Eliminate Total 

Sales and service income 77.44 413.92 367.64 207.97 15.08 8.72 (19.92) 1,070.85 

Gain from operations        (42.23) 
Unallocated income        25.29 
Finance cost        (44.30) 
Income tax        (4.45) 

Net profits (loss) for the segment      (65.69) 
Less Profit (loss) attributable to non - controlling interests      0.87 

Net profit (loss) attributable to equity holders of the parent      (66.56) 

Property plant and equipment       
As at December 31, 2019         
Allocated  1,414.74      1,414.74 
Unallocated        697.93 

Total property plant and equipment       2,112.67 

Total asset as at December 31, 2019       2,780.99 

For the year period ended December 31, 2020 and 2019.  The Company and its subsidiaries had 

transactions with major customers with the value more than 10% of total revenue as follows.- 
 (Unit : Million Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Sales income - stainless steel 238.90 101.60 179.70 101.60 
Sales income - machinery - 43.70 - 43.70 
Crane and truck rental income - 43.88 - - 

Total 238.90 189.18 179.70 145.30 

 

38.     CREDIT FACILITIES 

  As at December 31, 2020, the Company and its subsidiaries had credit facilities with commercial 

banks as follows:- 
 (Unit : Million Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 Credit 

arrangement 
 Used  Unused Credit 

arrangement 
 Used  Unused 

Bank overdraft 50.00  (27.54)  22.46   20.00   (16.08)  3.92 
Letter of credit and trust receipt  642.63   (110.77)  531.86   184.11   (93.56)  90.55 
Promissory note 100.00  (19.10)  80.90   100.00   (19.10)  80.90 
Factoring loan 10.00  -     10.00  -  -    -    
Long - term loan  127.88   (127.88)  -  - -    -    
Issuance of letter of guarantee 107.93   (69.21)  38.72  65.89   (27.17)  38.72 
Trust receipt, promissory note and leasing 30.00  (30.00)  -  - - - 
Forward Contract 250.00       -     250.00  - - - 

Total 1,318.44   (384.50)  933.94  370.00   (155.91)  214.09 

  the credit facilities ware secured by land with buildings and machines from financial institutions 

descrided in note 27 to financial statements. 
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39.      COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

 39.1 Operating lease commitments : 

  The Company and its subsidiaries had entered into land and building rental agreements for 

their offices and branch with the rental period 3 years.   

  As at December 31, 2020 and 2019 future minimum lease payments under these operating 

leases contracts were as follows. 

  (Unit : Baht) 

 

Payment within 

 Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements 

Not over 1 year  -  - 

Over 1 year but less than 5 years  -  - 

Over 5 years  -  - 

Total  -  - 

  

 39.2 Commitment and contingent liabilities : 

  As at December 31, 2020, its subsidiaries had paid deposit for goods of Baht 0.01 million, 

which the Company has an obligation to be paid in totaling Baht 0.01 million. 

  As at December 31, 2020, the Company had paid a cheque dated in advance to guarantee the 

contractor project amounted Baht 1.77 million. 

 

 39.3 Bank guarantees : 

  The Company and its subsidiaries were contingently liabilities for letters of guarantee issued by 

banks to certain government organizations, certain customers and a local company totaling Baht 69.21 

million (Year 2019 : Baht 70.68 million) for the consolidated interim financial information and totaling 

Baht 27.17 million (Year 2019 : Baht 46.57 million) for the separate interim financial information. 

 
 

40.      PRIVILEGES FROM INVESTMENT PROMOTION 
The subsidiary receives two investment promotion privileges from the Board of Investment (BOI) 

in accordance with the Investment Act B.E. 2520 2 BOI consisted of:  

 
Products 

Number of 
investment promotion 

 
Expired date 

1. Stainless steel tube (Weld and inside bead) 1262/2543 December 15, 2011 
2. Stainless steel tube 1427/2547 May 27, 2015 
3. Stainless steel tube 1789/2554 June 30, 2024 
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Important rights and privileges granted include the following:-  

1.  Exemption of import duty and business tax for machinery and equipment that are approved by 
the Board of Investment. 

2.  Exemption of corporate income tax derived from the profit of the promoted activities for a period 
of eight years effective from the first sale generated. The subsidiary had the first sale generated 
on July 1, 2016. 

2.1 - Number of investment promotion 1262/2543,   the Company had the first sales generated on   
December 16, 2003. 

2.2- Number of investment promotion 142 7 /2 547 , the Company had the first sales generated on 
May 28, 2007. 

- Number of investment promotion 1789 /2554 , the Company had the first sales generated on 
July 1, 2016 

3.   Exemption of import duty for raw materials and necessary supplies used in production process 
of exported goods for the period stated in the certificate which due on May 6, 2018 and February 
2, 2019 respectively. 

4.  Permission of deduction of investment in installation or construction of facilities at 2 5% in 
excess of its usual depreciation. 

5.  Exemption from income tax on dividend of promotional investments through out the promoted 
period. 

6.  Reduction of the assessable income at the rate of  5% of  the  increased  from export  income  
from  the previous year for the period of 10 years effective from the  first  exportation  (exclusive 
for direct export income  and indirect export income through other exporter). 

In order to obtain rights and privileges for the investment the subsidiary has to comply with certain 
conditions stated in the investment promotion certificate.    

Results of a subsidiary's operations under promoted business are classified under promoted and non-
promoted business as follows:  

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements  

 2020  2019 

 Promoted 

business 

 Non-promoted  Total  Promoted 

business 

 Non-promoted  Total 

Revenues            

Sales income 220,928,978  526,413,392    747,342,370   133,835,409  512,574,610  646,410,019 

Crane and truck rental income -  400,185,179   400,185,179   -  409,359,060  409,359,060 

Proceeds from installation work -    26,409,692     26,409,692   -  15,084,213  15,084,213 

Other incomes -    18,658,158     18,658,158   -  25,293,275  25,293,275 

Total revenues 220,928,978  971,666,421  1,192,595,399   133,835,409  962,311,158  1,096,146,567 
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   The classification of results of the Company's operations was applied with 2 bases as following:- 
   1. Costs and expenses identifiable to each category were directly charged to each of them. 
   2 . Costs and expenses unidentifiable to each category were allocated to each of them based on the 

proportion of their revenues. 
 
41.      EXPENSES BY NATURE 
  Significant expenses by nature for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follow:- 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2020  2019  2020  2019 

Changes in inventories of finished goods and 
work in process  

 

(32,176,152)

  

23,118,748 

 

(14,309,370)

  

44,962,775 

Purchase finished goods 337,262,502  233,875,349  298,584,660  219,988,015 

Raw material and consumable used 263,651,947  283,036,022   374,628   241,239 

Management benefit expenses 31,096,435  31,087,913  11,308,425  11,155,793 

Employee expenses 224,668,835  215,660,497  22,239,277   21,350,156 

Depreciation and amortization expense 154,345,138  145,734,428   9,004,351   7,327,146 

Commission fees 9,397,101  6,727,693   2,195,296   945,765 

Rental fees 2,390,367  17,728,009  -  2,675,466 

Repair and maintenance 42,737,017  40,921,505   547,939   831,438 

Sales promotion expenses 1,511,657  3,433,084   1,202,834   774,460 

Finance cost   35,567,755   44,305,244   7,734,448   9,476,803 

 
42.     FINANCIAL INSTRUMENTS 
  Accounting policies 

 Details of significant accounting policies and methods adopted, including criteria for recognition 
of revenues and expenses relating to financial assets and financial liabilities are disclosed in note 4. 
 

  Financial assets and financial liabilities 
 On January 1, 2020 (the date of initial application of new financial reporting standards), the Company 

and its subsidiaries’s management have assessed which business models applied to the financial assets and 

liabilities and have classified the financial assets and liabilities balances as at January 1, 2020 has been 

disclosed in Note 5. 
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 As at December 31, 2020 financial assets and liabilities consisted of:- 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 FVPL  FVOCI  Amortized cost  Total 

Financial assets as at December 31, 2020        

Cash and cash equivalents -  -  33,641,800     33,641,800  

Trade and other current receivables  -  -    333,090,508     333,090,508  

Unbilled income -  -    4,573,511     4,573,511  

Other current financial assets 94,409,231  -   423,406     94,832,637  

Other current assets -  -    2,809,143     2,809,143  

Deposits at banks held as collateral -  -    10,402,000     10,402,000  

Other non-current financial assets   7,940,412   -  -    7,940,412  

Other non - current assets  -  -    1,645,708     1,645,708  

Financial liabilities as at December 31, 2020        

Bank overdraft and short - term loans from  

financial institutions   - 

 

-    174,807,169  

 

  174,807,169  

Trade and other current payables -  -    199,238,057     199,238,057  

Other current liabilities -  -    14,369,047     14,369,047  

Long - term loans from financial institutions -  -    60,026,428     60,026,428  

Lease liabilities -  -  491,290,772  491,290,772 

Other non - current liabilities -  -    9,340,079     9,340,079  

 
 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 FVPL  FVOCI  Amortized cost  Total 

Financial assets as at December 31, 2020        

Cash and cash equivalents -  -   6,082,370    6,082,370  

Trade and other current receivables  -  -   159,953,508    159,953,508  

Unbilled income -  -   4,573,511    4,573,511  

Other current financial assets -  -   423,406    423,406  

Other current assets -  -   1,223,036    1,223,036  

Deposits at banks held as collateral -  -   10,260,000    10,260,000  

Other non-current financial assets  7,940,412   -  -   7,940,412  

Long - term loans to a subsidiary -  -   88,500,000    88,500,000  

Other non - current assets  -  -   920,297    920,297  

Financial liabilities as at December 31, 2020        

Bank overdraft and short - term loans from  

financial institutions   

 

- 

 

-   128,736,507  

 

 128,736,507  
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Trade and other current payables -  -   80,613,178    80,613,178  

Other current liabilities -  -   667,819    667,819  

Lease liabilities -  -  28,480,312  28,480,312 

Long - term loans from subsidiary -  -   11,000,000    11,000,000  

Other non - current liabilities -  -   209,177    209,177  

 

 The Company and its subsidiaries classified debt investments that do not qualify for measurement 

at either amortized cost or FVOCI at fair value through profit or loss (FVPL). 
 Financial assets mandatorily measured at FVPL include the following: 

 (Unit : Baht)

Consolidated 

financial statements 

 Separate  

financial statements 

Other current financial assets as at December 31, 2020 

Debentures unit trust 94,409,231  - 

Other current financial assets  94,409,231  - 

Other non-current financial assets as December 31, 2020 

Common share- non-listed 6,000,000  6,000,000 

Debentures unit trust 1,940,412   1,940,412 

Total other non-current financial assets  7,940,412   7,940,412  

 
 Financial risk management for financial instruments 

  The Company and its subsidiary manage its financial risk exposure on financial assets and financial 
liabilities in the normal business by its internal management and control system, and the Company does 
not hold or issue any derivative financial instruments. 

 
 Credit risk 

  The Company and its subsidiary are exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts 
receivable. However, due to their prudent credit policy and their diversified customer base, they do not 
anticipate material losses from their debt their debt collection in excess of the allowance for doubtful 
accounts already set up. 

 
 Interest rate risk 

  The interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the 
operating results of the Company and subsidiaries and their cash flows. The Company and its subsidiaries’ 
exposure to interest rate risk relate primarily to their bank deposits, current investments and bank 
overdrafts. The Company and its subsidiary do not use derivative financial instruments to hedge such risk. 

As at December 31, 2020 the significant financial assets and financial liabilities classified by type 
of interest rates were as follows:- 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement 
 Floating  Fixed  Interest - free  Total 
 interest rate  interest rate     
Financial assets        
Cash and cash equivalents 33,034,894  -  606,906    33,641,800  
Trade and other current receivables  -  -    333,090,508     333,090,508  
Unbilled income -  -    4,573,511     4,573,511  
Other current financial assets -  -  94,832,637     94,832,637  
Other current assets -  -  2,809,143     2,809,143  
Deposits at banks held as collateral 10,402,000   -  -    10,402,000  
Other non-current financial assets -  -  7,940,412     7,940,412  
Other non - current assets  -  -    1,645,708     1,645,708  
Financial liabilities        
Bank overdraft and short - term loans        

from financial institutions   -   174,807,169   -   174,807,169  
Trade and other current payables -  -  199,238,057     199,238,057  
Other current liabilities -  -    14,369,047     14,369,047  
Long - term loans from financial institutions -  60,026,428   -    60,026,428  
Lease liabilities -    491,290,772   -    491,290,772  
Other non - current liabilities -  -    9,340,079     9,340,079  

  
 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

 Floating  Fixed  Interest - free  Total 

 interest rate  interest rate     

 Floating       

Financial assets        

Cash and cash equivalents  5,660,480   -  421,890   6,082,370  

Trade and other current receivables  -  -  159,953,508    159,953,508  

Unbilled income -  -   4,573,511    4,573,511  

Other current financial assets -  -   423,406    423,406  

Other current assets -  -   1,223,036    1,223,036  

Deposits at banks held as collateral -  -   10,260,000    10,260,000  

Other non-current financial assets -  -   7,940,412    7,940,412  

Long - term loans to a subsidiary -  -   88,500,000     88,500,000  

Other non - current assets  -  -   920,297    920,297  

Financial liabilities        

Bank overdraft and short - term loans        

from financial institutions   -  128,736,507   -   128,736,507  

Trade and other current payables -  -   80,613,178    80,613,178  

Other current liabilities -  -   667,819    667,819  

Lease liabilities -   28,480,312   -  28,480,312  

Long - term loans from subsidiary -   11,000,000  -    11,000,000  

Other non - current liabilities -  -    209,177     209,177  
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 Foreign currency risk 
  As at December 31, 2020 the Company has balance of financial assets and liabilities foreign 

currency are as follow :- 
  Consolidated financial statement  Separate financial statements   

  Financial  Financial  Financial  Financial  Average exchange rate 

Currency  assets  liabilities  assets  liabilities  as at December 31, 2020 

          (Baht per foreign currency) 
US dollar (USD)  109,126  729,538   3,144  434,023  29.9909 

           

  
 For the years ended December 31, 2020 and 2019, the aggregate net foreign exchange gains 

(losses) recognized in profit or loss are as follow: 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2020  2019  2020  2019 

Gains (losses) on exchange  recognized in        

   - Other incomes 2,112,163  1,109,736   2,023,983    670,370  

Total net gain (loss) on exchange rate recognized in profit 

before income tax 

 

2,112,163 

  

1,109,736 

  

 2,023,983  

  

 670,370  

 Net gain (loss) on financial instruments 

 For the years ended December 31, 2020 and 2019, the aggregate net gain (loss) on financial 

instruments recognized in profit or loss are as follow: 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2020  2019  2020  2019 

Fair value gains (losses) on debt investments at fair value 

through PL 

 

325,917 

  

922,859 

  

(239,368)  

  

- 

Total net gain (loss) on financial instruments 325,917  922,859  (239,368)   - 

 
 Liquidity risk 

The Company and its subsidiary manage its liquidity risk by maintaining adequate level of cash and 
cash equivalents to support the Company’s operations as well as securing short-term credit facilities from 
financial institutions for reserve as necessary and to reduce the impact of fluctuations in cash flow. 

 

 Fair value 

  The Company and its subsidiary use the market approach to measure their assets and liabilities 

that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards, except that the 

cost approach or income approach is used when there is no active market or when a quoted market price 

is not available. 
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  Fair value hierarchy 

 Level 1 - Use of quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. 

 Level 2  -  Use of inputs other than quoted prices included within level 1  that are observable for the 

asset or liability, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. derived from prices). 

 Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows.  

      As at December 31, 2019, the Company and its subsidiary had the following assets and liabilities that 

were measured at fair value using different levels of inputs as follows :- 

 

    (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements 

  Level 1 Level 2 Level 3  Total 

         Financial assets measured at fair value       

   Other current financial assets  - 94,409,231 -  94,409,231 

   Other non-current financial assets  - 1,940,412 6,000,000  7,940,412 

       

    

  (Unit : Baht) 

  Separate financial statements 

  Level 1 Level 2 Level 3  Total 

         Financial assets measured at fair value       

   Other non-current financial assets  -  1,940,412 6,000,000  7,940,412 

 

   During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy. 

    

   Value techniques and inputs for Level 2 valuations 

   The fair value of investments in investment units which are not listed on the stock 

Exchange of Thailand is determined by using the net assets value per unit as announced by the 

fund managers. 

 

43.  RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 

 Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2020 and 

2019 are as follows:- 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 

 as at  Increase  Increase  Differences 

on translation 

of financial 

statements 

 as at 

 December 31,  (decrease)     December 31, 

 2019       2020 

Bank overdraft and short - term loans from 

financial institutions   

 

200,386,544 

 

  (25,579,375)

  

- 

  

- 

  

174,807,169 

Long - term loans from financial institutions 30,958,837    29,067,591  -  -  60,026,428 

Lease liabilities 531,694,254  (106,087,289)  65,683,807  -  491,290,772 

Total 763,039,635  (102,599,073)  65,683,807  -  726,124,369 

  
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 

 as at  Increase  Increase  Differences 

on translation 

of financial 

statements 

 as at 

 December 31,  (decrease)     December 31, 

 2018       2019 

Bank overdraft and short - term loans from financial 

institutions   

 

222,089,083 

 

(21,702,539)

  

- 

  

- 

  

200,386,544 

Long - term loans from financial institutions 42,124,667  (11,165,830)  -  -  30,958,837 

Liabilities under hire - purchase contracts 125,349,426  (56,535,564)  12,009,223  -  80,823,085 

Liabilities under a finance lease agreement 544,922,913  (134,088,697)  40,036,953  -  450,871,169 

Total 934,486,089 (223,492,630) 52,046,176 - 763,039,635 

 
 (Unit : Baht) 

 Separated financial statements 

 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 

 as at  Increase  Increase  Differences 

on translation 

of financial 

statements 

 as at 

 December 31,  (decrease)     December 31, 

 2019       2020 

Bank overdraft and short - term loans from financial 

institutions   

 

164,146,503 

   

(35,409,996) 

  

- 

  

- 

  

128,736,507  

Long - term loans from subsidiary -  11,000,000  -  -  11,000,000 

Lease liabilities 8,775,269   (5,425,335)  25,130,378  -  28,480,312 

Total 172,921,772  (29,835,331)  25,130,378  -  168,216,819 
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 (Unit : Baht) 

 Separated financial statements 

 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 

 as at  Increase  Increase  Differences 

on translation 

of financial 

statements 

 as at 

 December 31,  (decrease)     December 31, 

 2018       2019 

Bank overdraft and short - term loans from financial 

institutions   

 

163,908,948 

  

237,555 

  

- 

  

- 

  

164,146,503 

Liabilities under hire - purchase contracts 488,133  (203,210)  -  -  284,923 

Liabilities under a finance lease agreement 5,827,937  (3,745,618)  6,408,027  -  8,490,346 

Total 170,225,018  (3,711,273)  6,408,027  -  172,921,772 

 

 

44. CAPITAL MANAGEMENT 
  The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate 

financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. 
 
45. RECLASSIFICATION 

Certain amounts in the statements of financial position as at December 31, 2019 have been 

reclassified to conform to the current period classification in the financial statements cuttent period with no 

effect to the previously reported net income or shareholders’ equity as follows :- 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 

Before 

Reclassification 

 Reclassification  After 

 Reclassification 

 Before 

Reclassification 

 Reclassification  After 

Reclassification 

Statement of financial position            

As at December 31, 2019           

Current provisions for employee benefits -  3,322,262  3,322,262  -  1,501,772  1,501,772 

Non-current provisions for 

employee benefit - 

 

19,329,750 

 

19,329,750 

 

- 

 

2,526,316 

 

2,526,316 

Provision for employee benefits  22,652,012    (22,652,012)  -   4,028,088    (4,028,088)  - 

 

46. APPROVAL OF  FINANCIAL STATEMENTS 

  These financial statements were authorized for issue by the authorized directors of the 

Company on March 1, 2021. 
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