TTL
TTL INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

A N N U A L

REPORT
TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำป 2563
บร�ษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ
หัวข้อ 					

หน้า

1. สารจากประธานกรรมการ								
2. สรุปผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี						
3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ				
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น					
5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 						
6. โครงสร้างรายได้							
7. รายการระหว่างกัน 							
8. ปัจจัยความเสี่ยง 							
9. ข้อมูลการถือหุ้น							
10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล						
11. โครงสร้างการจัดการ							
12. คณะกรรมการบริษัท							
13. คณะกรรมการบริหาร 						
14. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท		
15. การกำ�กับดูแลกิจการ						
16. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง			
17. ความรับผิดชอบต่อสังคม 					
18. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ			
19. ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ 						
20. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ					
21. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (งบการเงิน)				

1
2
3
6
6
8
10
11
13
14
15
17
19
20
37
40
41
43
45
50
52

สารจากประธานกรรมการ

1. สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯไดรายงานตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เกี่ยวกับการจัดตั้ง
บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด เปนบริษัทยอย เพื่อใหบริการสินเชื่อธุรกิจ ( Corporate Loan ) ซึ่งในรอบปบัญชี 2563
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทยอยมียอดอนุมัติสินเชื่อรวมจํานวน 269 ลานบาท เปรียบเทียบกับยอดอนุมัติสินเชื่อ
รวมในป 2562 จํานวน 195 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 37.95 ซึ่งสงผลใหบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อ
รวมจํานวน 28.59 ลานบาท เพิ่ มขึ้น 20.33 ลานบาท จากป 2562 และมีผลกําไรสุทธิสําหรับป 2563 จํานวน 14.32
ลานบาท หรือคิดเปน 2.86 บาทตอหุน ในรอบป 2564 บริษัทยังคงมีเปาหมายที่จะขยายวงเงินสินเชื่อใหแกลูกคาเพิ่มและ
มีผลดําเนินการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหแกลูกคาทุกรายดวยความรอบคอบ
และระมัดระวัง โดยจะบริหารและจัดการความเสี่ยงตางๆอยางรัดกุม
ในระหวางปบริษัทฯไดดําเนินการปลูกไมขุดลอม อาทิเชน ตนพะยูง และ ตนมะฮอกกานี บนพื้นที่ดินแปลงดอน
เมืองของบริษัทฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 123 ไร โดยการปลูกไมขุดลอมดังกลาว นอกจากจะชวยลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางใหกับบริษัทฯ แลว ยังกอใหเกิดรายไดใหแกบริษัทฯในอนาคตอีกดวย
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯยังไดรายงานใหผูถือหุนทราบถึงความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจกัญชา กัญชง และ
พืชกระทอมตามที่รัฐบาลไดแกไขพระราชบัญยัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ในเดือนกุมภาพันธ 2562 ใหเอกชนสามารถนํา
กัญชา กัญชง และพืชกระทอม ไปใชเพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อประโยชนทางการแพทยได ตอมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดลงนามในกฎกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะไดศึกษาเพิ่มเติมตอไปถึงความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ใหเปนพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่ง
ผมขอขอบคุณผูถือหุนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และใหความ
รวมมือดวยดีมาตลอด และถือโอกาสนี้อํานวยพรปใหมมายังทุกทานดวย

( นายปองพล อดิเรกสาร )
ประธานกรรมการ
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สรุปผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี

2. สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ป (งบการเงินรวม)
หนวย : ลานบาท
2561
รายการ

2562

2563

งบการเงิน
งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ
รวม เฉพาะกิจการ
รวม

สินทรัพยรวม

1,329.3

1,186.1

1,192.0

1,032.4

1,056.9

4.4

5.9

7.4

5.8

11.5

1,324.9

1,180.2

1,184.6

1,026.6

1,045.3

รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ

N/A

1.0

8.2

4.7

28.6

รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน

17.9

17.6

17.7

10.8

10.8

รายไดรวม

22.9

25.5

32.6

20.9

44.7

กําไรสุทธิสําหรับป

3.4

4.3

8.7

1.8

16.1

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (รอยละ)

14.75

16.90

26.61

8.68

36.09

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
(รอยละ)

0.25

0.34

0.69

0.16

1.45

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
(รอยละ)

0.25

0.34

0.69

0.16

1.43

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)

0.23

0.29

0.58

0.12

1.08

เงินปนผลตอหุน (บาท)

10.00

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

88.32

หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

*5.00

10.00
78.68

78.97

68.44

69.69

* คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ขออนุมัติจายปนผล หุนละ 5.00 บาท
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
กอนหยุดดําเนินการธุรกิจดานสิ่งทอ
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนเมื่อป พ.ศ. 2508 ในนามของ บริษัท ไทยเทยิ่น จํากัดเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม 3 ประเภทคือ ปนเสน ดายจาก
ใยเทียม ทอผาจากใยเทียม และฟอกขาว, ยอมสี, พิมพหรือแตงสําเร็จซึ่งผาหรือเสนดายจากใยเทียม โดยการรวมทุนของกลุม
นักธุรกิจฝายไทย ประกอบดวย พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร นายเกียรติ ศรีเฟองฟุง นายบุญทรง ศรีเฟองฟุง นายเดช บุญหลง นายไพบู ลย พานิชชีวะ นายสมบั ติ พานิชชีวะ และ กลุมนักธุรกิจฝายญี่ปุ น ประกอบดวย บริษัท เทยิ่น จํากัด และ
บริษัท ซี.อิโต จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ITOCHU CORPORATION) โดยมีสัดสวนการลงทุน จากฝายไทย รอยละ 51
และฝายญี่ปุน ลงทุนรอยละ 49 ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 12 ลานบาท เปดดําเนินการป พ.ศ. 2509 โดยสรางโรงงานทอผา
จํานวน 168 เครื่อง พนักงาน 279 คน ทําการผลิตผาผืนซึ่งทอจาก ใยเทียม ใชเครื่องหมายการคา "สิงหคูชูคบเพลิง" ซึ่งใน
ระยะแรก ไดรับสิทธิประโยชนในดานยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรตาง ๆ ภาษีเงินได รวมถึงการนํานายชางผูชํานาญการชาว
ตางประเทศเขามาทํางานกับบริษัท
ภายหลังจากหยุดดําเนินการธุรกิจดานสิ่งทอ

ภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดมีมติหยุดดําเนินธุรกิจดานสิ่งทอ ซึ่งเปนผลกระทบตอเนื่ องจากมหา
อุทกภัยในป 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุ น โดยจะมุงเน นธุรกิ จในรูปแบบของ Holding
Company เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้ งนี้ การลงทุนในรูปแบบดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทน
รวดเร็วกวาการเริ่มดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ เอง เนื่องจากคณะกรรมการจะมุงเนนพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่ไดดําเนินการแลว ซึ่ง
สามารถรับรูรายได และ/หรือ เปนธุรกิจที่มีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ และใหผลตอบแทนสูง ปจจุบันบริษัทฯมีบริษัทยอย
จํานวน 1 แหง และยังคงพิจารณาลงทุนในบริษัทอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น
บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุน
• บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50,000,000 บาท บริษัทไดถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของ
หุนสามัญทั้งหมด โดย บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจดานการใหสินเชื่อแกภาคเอกชน โดย
ผูขอสินเชื่อจะตองมีหลักทรัพยมาค้ําประกันหนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยึดถือ บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด เปนบริษัทแกน (
Core Company ) ในการประกอบกิจการลักษณะ Holding Company
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ในป พ.ศ. 2529 ผูถือหุนรายใหญฝายญี่ปุน 1 ราย คือ บริษัท เทยิ่น จํากัด ไดถอนหุนที่ถืออยูจํานวน 25 % โดยผูถือ
หุนฝายไทยรับโอน 24 % และบริษัท ซี.อิโต จํากัด รับโอน 1 % จึงเหลือ ITOCHU CORPORATION เปนผูถือหุนรายใหญ
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ฝายญี่ปุนเพียงรายเดียวถือหุนจํานวน 25 % และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2543 ITOCHU CORPORATION ไดโอนหุนทั้งหมดที่
ถืออยู 3,750,000 หุ น ใหกับบริษัทลูก คือ PROMINENT APPAREL LIMITED (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ITOCHU TEXTILE
PROMINENT (ASIA) LIMITED) ซึ่งเปนนิติบุคคลสัญชาติฮองกง เปนผูถือหุน ทั้งนี้การโอนหุนไดรับการผอนผันการทําคําเสนอ
ซื้อจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เนื่องจากเปนการโอนหุนใหกับบริษัทลูก (
ITOCHU CORPORATION ถือหุนรอยละ 100 โดยทางตรงและทางออม ) ซึ่งไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุม
บริษัทแตอยางใด
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2537 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขที่
0107537000637 (เดิมเลขที่ บมจ.310) ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท เปนหุนสามัญ ชําระเต็มมูลคาแลว
จํานวน 15 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัท อีโตชู เท็กซไทล โพรมิเนนท (เอเซีย) จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุน
จํานวน 3.75 ลานหุนหรือคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทไดจําหนายหุนสามัญทั้งหมดใหกับผู
ถือหุนเดิมของบริษัท จํานวน 14 ราย ในราคาหุนละ 120 บาท
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ผูถือหุนของบริษัท 14 รายเดิมขางตนไดทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทที่ราคาเสนอซื้อ
หุนละ 120 บาท และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2557 ผูถือหุนดังกลาวไดซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวนรวม 1,052,988 หุนจาก
ผูถือหุนรายยอย การซื้อหุนสามัญดังกลาวทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทโดยผูถือหุน 14 รายขางตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ
42.34 เปนรอยละ 79.31
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงผลกระทบความเสียหายจากมหาอุทกภั ยป 2554
ประกอบผลการดําเนินการของบริษัทฯ จึงไดมีมติใหบริษัทฯ หยุดดําเนินการธุรกิจดานสิ่งทอ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ภายหลังที่หยุดดําเนินการ บริษัทฯ ไดสรรหาธุรกิจใหมในทันที โดยไดวาจางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และบริษัท ดีที
แซด เดเบนทัม ไต เหลียง (ประเทศไทย) จํากัด ทําการศึกษาแนวทางการทําธุรกิจใหมบนที่ดินในเขตดอนเมืองของบริษัทฯ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ไดขายที่ดินที่อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี ใหแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน การขาย
ทรัพยสินดังกลาวทําใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศใหบริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพยทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด ( Cash Company ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 ซึ่งสงผลให
บริษัทฯ ตองสรรหาธุรกิจใหมภายในระยะเวลา 12 เดือน ( ครบกําหนดในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 )
19 ธันวาคม 2559 กอนพนกําหนดระยะเวลาในการสรรหาธุรกิจใหม บริษัทไดรายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการสรรหาธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง
แตยังไมไดขอสรุป เนื่องจากที่ดินของบริษัทมีขอจํากัดในการกอสรางบางประการ หรือธุรกิจบางประเภทไมสามารถตกลง
ผลประโยชนได ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดขยายระยะเวลาใหบริษัทสรรหาธุรกิจใหม โดยกําหนดใหบริษัทรายงานผล
การสรรหาธุรกิจใหมตอตลาดหลักทรัพยทันทีหากบริษัทมีขอสรุปที่ชัดเจน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีหนังสือเลขที่ บจ. 524/2560 แจงใหบริษัททราบ
เรื่องการปรับปรุงแนวทางดําเนินการ และการดําเนินการของตลาดหลักทรัพย กับบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพยทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพยระยะสั้น ( Cash Company ) ในกรณีของบริษัทนั้น หากบริษัทไมสามารถแกไขการ
เปน Cash Company โดยดําเนินการใหมีธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ ไดภายในวันที่แนวทางมี
ผลใชบังคับหรือภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ตลาดหลักทรัพยฯ จะประกาศใหหุนสามัญของบริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดข้ึนเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) แจงให
ผูลงทุนทราบวาหลักทรัพยของบริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอนตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 และยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP
(Suspension) เพื่อสั่งหามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทตอไป จนกวาบริษัทจะสามารถดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอน
หมดไปและดําเนินการใหบริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายไดตามปกติ โดยบริษัทจะตองดําเนินการใหเหตุเพิก
ถอนหมดไป โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการเปน 2 ชวง คือ 1) ชวงดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา
1 ป นับตั้งแตวันที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน (ครบกําหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ชวงดําเนินการใหคุณสมบัติเพื่อ
กลับมาซื้อขายมีระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้ บริษัทสามารถยื่นคําขอขยายระยะเวลาสําหรับชวงดําเนินการใหมีคุณสมบัติเพื่อกลับมา
ซื้อขายได 1 ครั้ง เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป โดยตลาดหลักทรัพยฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการขอขยายเวลา
ดังกลาว ซึ่งตองเปนไปตามแนวทางดําเนินการที่กําหนด หากบริษัทไมสามารถดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไปหรือมี
คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ตลาดหลักทรัพยฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อ
พิจารณาสั่งเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทตอไป
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีมติใหเพิกถอนหุนสามัญของบริษัทฯ
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยใหมีผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และเปดใหผูถือหุนและผูลงทุนซื้อขายหลักทรัพย
เปนระยะเวลา 7 วันทําการ ระหวางวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิกถอนหุนสามัญของบริษัทฯจากการ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมเห็นดวยกับการเพิกถอนดังกลาว จึงยื่นฟองคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับผูถือหุนอีก 5 รายตอศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อขอใหศาลปกครอง
มีคําสั่งคุมครองชั่วคราวและมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติดังกลาว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งรับ
ฟองคดีของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟองคดีของผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 5 ราย ซึ่งรวมฟอง
กับบริษัทฯ พรอมกันนี้ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับคดี ตอมาในวันที่ 17 กันยายน 2562 ผูถือหุนของ
บริษัทฯยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณาของศาลปกครองขั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด
ปจจุบันคดีในสวนของ
บริษัทฯอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง สวนคดีในสวนของผูถือหุนอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด
เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมี ม ติ ให จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย อ ยชื่ อ บริ ษั ท ที ที แ อล
แคปปตอล จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัทดังกลาว เพื่อดําเนินธุรกิจการให
สินเชื่อภาคธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคในการใชสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อเสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

4.ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
เดิม : บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ชื่อบริษัท ไทยเทยิ่น จํากัด จดทะเบียนเมื่อ 11 มีนาคม 2508
ประกอบกิ4.ข
จการอุ
อมูลทัต่วสาหกรรมสิ
ไปและขอมู่งทอโดยดํ
ลสําคัญอืาเนิ
่น นงานโรงงานปนดาย ทอผา และฟอกยอมและแตงสําเร็จเสนดายและผาที่ทอจาก
เสนดายใยสังเคราะห Tetoron และ Rayon ซึ่งในการตลาดเรียกวา ผูผลิตเสนดาย T/R และ ผา T/R โดยมีโรงงาน 2 แหง
เดิม่ 1: บริ
ทีทีแ่ อล
ตสาหกรรม
ชื่อ่ บริ
ัท ไทยเทยิ่นนจํเขตดอนเมื
ากัด จดทะเบี
ยนเมื
่อ 11 มีนาคมบนที
2508
คือ โรงงานที
ตั้งษอยูัทเลขที
175อุซอยวิ
ภาวดีรังจํสิาตกัด80(มหาชน)
กิโลเมตรที
25ษแขวงสนามบิ
อง กรุ
งเทพมหานคร
่ดิน
ประกอบกิ
าเนินงานโรงงานป
และฟอกย
นดายและผาที่ 2่ทตัอจาก
เนื
้อที่ 126จไรการอุ
ดําตเนิสาหกรรมสิ
นงานดานสิ่งทอโดยดํ
่งทอครบกระบวนการ
คือ ปนนดาเสยนทอผ
ดายาทอผ
า ฟอกยออมและแต
มและแตงสํงสําเร็
าเร็จจเสและโรงงานที
้งอยู
เสนด่า740
ยใยสัถนนเลี
งเคราะห
Tetoron
Rayon ซึป่งในการตลาดเรี
ผูผดลิปทุ
ตเสมนธานี
ดายบนที
T/R่ดและ
โรงงาน
เลขที
ยบคลองรั
งสิตและ
ตําบลประชาธิ
ตย อําเภอธัญบุยรกวี จัางหวั
ินเนื้อผทีา่ T/R
140 ไรโดยมี
ดําเนิ
นงานด2าแห
นสิ่ง
คืทอเฉพาะป
อ โรงงานทีน่ เส1 นตัด้งาอยู
เลขที
175นวัซอยวิ
สิต 80
่ 25่ 1แขวงสนามบิ
องากรุ
ยเพื
่อสง่ เป
ตถุดิบภสําวดี
าหรัรบังทอผ
าใหกิกโับลเมตรที
โรงงานที
และเพื่อการสนงเขตดอนเมื
ออกไปจําหน
ยตงาเทพมหานคร
งประเทศ บนที่ดิน
เนื้อที่ 126 ไร ดําเนินงานดานสิ่งทอครบกระบวนการ คือ ปนเสนดาย ทอผา ฟอกยอมและแตงสําเร็จ และโรงงานที่ 2 ตั้งอยู
สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายป 2554 ทําใหอาคารโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตเสียหายทั้งหมด
เลขที่ 740 ถนนเลียบคลองรังสิต ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินเนื้อที่ 140 ไร ดําเนินงานดานสิ่ง
ทั้ง 2 โรงงาน แมบริษัทไดใชเงินลงทุนจํานวนมากเพื่อแกไขซอมแซมอาคารและเครื่องจักร แตเนื่องจากตลาดสินคาสิ่งทอ
ทอเฉพาะปนเสนดายเพื่อสงเปนวัตถุดิบสําหรับทอผาใหกับโรงงานที่ 1 และเพื่อการสงออกไปจําหนายตางประเทศ
ประสบภาวะตลาดซบเซาอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทตัดสินใจหยุดดําเนินงานดานสิ่งทอทั้งหมด ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2557
สืบเนื่องจากมหาอุ
ยเมืท่อ้ังปลายป
ทําใหตอาคารโรงงานเครื
่องจักรและอุ
โดยขายอาคาร
เครื่องจักรอุทปกภักรณ
หมดที่ใ2554
ชในการผลิ
และขายที่ดินแปลงปทุ
มธานีปซกรณ
ึ่งเปนททีี่ใช่ตใั้งนการผลิ
โรงงานทีต่เสี2ยเมืหายทั
่อวัน้งทีหมด
่ 23
ทัพฤศจิ
้ง 2 โรงงาน
แมบริษัทไดใชเงินลงทุนจํานวนมากเพื่อแกไขซอมแซมอาคารและเครื่องจักร แตเนื่องจากตลาดสินคาสิ่งทอ
กายน 2558
ประสบภาวะตลาดซบเซาอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทตัดสินใจหยุดดําเนินงานดานสิ่งทอทั้งหมด ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2557
ปจจุบันคงเหลือที่ดินแปลงดอนเมืองซึ่งเดิมเปนที่ตั้งโรงงานที่ 1 เนื้อที่ 126 ไร และที่ดินที่ตําบลบางปลารา อําเภอ
โดยขายอาคาร เครื่องจักรอุปกรณท้ังหมดที่ใชในการผลิต และขายที่ดินแปลงปทุมธานีซึ่งเปนที่ตั้งโรงงานที่ 2 เมื่อวันที่ 23
บานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่รวม 637-2-23.5 ไร ซึ่งบริษัทซื้อไวเมื่อป พ.ศ. 2538 เพื่อเตรียมใชสําหรับโครงการยาย
พฤศจิกายน 2558
โรงงานบางสวน แตเนื่องจากเกิดปญหาทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 จึงระงับโครงการดังกลาว โดยปจจุบันที่ดินแปลงดอนเมือง
จุบันาคงเหลื
อที่ดริกินจแปลงดอนเมื
มเปานนสร
ที่ตั้งาโรงงานที
่ 126เชไราทีและที
่ดินที่ตงกล
ําบลบางปลาร
า อําเภอ
ยังวางเปลปจารอดํ
เนินการธุ
ใหม สวนที่ดอินงซึอํ่งาเดิ
เภอบ
งบริษัทได่ 1ทําเนืสั้อญทีญาให
่ดินแปลงดั
าวเพื่อทําการเกษตร
บเปานนสร
าง จังหวั1ดปปราจี
637-2-23.5
ระยะเวลา
นับตัน้งบุแตรีวเนื
ันที้อ่ ที1่รกัวมนยายน
2562 เปไรนตซึน่งบริ
มา ษัทซื้อไวเมื่อป พ.ศ. 2538 เพื่อเตรียมใชสําหรับโครงการยาย
โรงงานบางสวน แตเนื่องจากเกิดปญหาทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 จึงระงับโครงการดังกลาว โดยปจจุบันที่ดินแปลงดอนเมือง
ยังวางเปลารอดําเนินการธุรกิจใหม สวนที่ดินอําเภอบานสรางบริษัทไดทําสัญญาใหเชาที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อทําการเกษตร
เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 เปนตนมา
กษณะการประกอบธุ
รกิจ
5.ลัลั
กษณะการประกอบธุ
รกิจ
เดิม : บริษัทเปนผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตสินคา 2 ชนิด
5.ลั
ษณะการประกอบธุ
รกิจ ยมเทโทรอน (โพลีเอสเตอร) ผสมกับ เรยอน ผานกระบวนตีเกลียวเปนเสนคู เพื่อขาย
1) กเส
นดายคู ที่ทําจากใยเที
และสงเขาสูกระบวนการทอผาผืน
เดิม : บริษัทเปนผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตสินคา 2 ชนิด
สินคาเสนดายคู ของบริษัท เปนการนําเสนดายเดี่ยวที่บริษัทปนเองและซื้อจากโรงงานปนดาย ซึ่งเปนใยสังเคราะห
1) เสนดายคู ที่ทําจากใยเทียมเทโทรอน (โพลีเอสเตอร) ผสมกับ เรยอน ผานกระบวนตีเกลียวเปนเสนคู เพื่อขาย
(Synthetic Fiber) 2 ชนิดหลัก คือ โพลีเอสเตอร (Polyester) หรือที่เรียกชื่อทางการคาวา เทโทรอน (Tetoron) ผสมกับ
และสงเขาสูกระบวนการทอผาผืน
เรยอน (Rayon) ในอัตราสวน เทโทรอน 65 % ผสมกับ เรยอน 35 % แลวมาผานกระบวนการตีเกลียวเปนเสนดายคูโดย
คาเสนดายคู ของบริษัท เปนการนําเสนดายเดี่ยวที่บริษัทปนเองและซื้อจากโรงงานปนดาย ซึ่งเปนใยสังเคราะห
ฝายตีเกลีสิยนวของโรงงาน
(Synthetic Fiber) 2 ชนิดหลัก คือ โพลีเอสเตอร (Polyester) หรือที่เรียกชื่อทางการคาวา เทโทรอน (Tetoron) ผสมกับ
2) ผาผืนซึ่งทอจากเสนดายคูตาม 1) ซึ่งเปนผาดิบที่ยังไมไดยอมและแตงสําเร็จ และผาผืนที่ยอมและแตงสําเร็จแลว
เรยอน (Rayon) ในอัตราสวน เทโทรอน 65 % ผสมกับ เรยอน 35 % แลวมาผานกระบวนการตีเกลียวเปนเสนดายคูโดย
ฝายตีเกลีปยจวของโรงงาน
จุบัน บริษัทดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยไดถือหุนในบริษัทยอยในนามของบริษัท ทีทีแอล
แคปปตอล
าคเอกชน
บริษัทอยูงใสํนระหว
างการศึ
่อลงทุนในธุ
อื่นว ๆ
2) จําผกัาผืดนซึซึ่ง่งประกอบธุ
ทอจากเสรนกิดจาให
ยคูสตินามเชื่อ1)แกซึภ่งเป
นผาดิบทีและป
่ยังไมจไดจุยบอันมและแต
าเร็จ และผ
าผืนกทีษาเพื
่ยอมและแต
งสํารเร็กิจจแล
เพื่อใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น
ปจจุบัน บริษัทดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยไดถือหุนในบริษัทยอยในนามของบริษัท ทีทีแอล
แคปปตอล จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจใหสินเชื่อแกภาคเอกชน และปจจุบันบริษัทอยูในระหวางการศึกษาเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ
เพื่อใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น
6

Annual Report 2020

6
6

ขอมูลสําคัญอื่น ๆ
สํานักงานใหญบริษัท : ตั้งอยูเลขที่ 1168/47 อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้นที่ 18 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2679-9727 – 31 โทรสาร 0-2679-9732
Website : www. ttlindustries.com
บุคคลอางอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหุนของบริษัท
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท 02-009-9382 โทรสาร 02-009-9476
ผูสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 193/136-7 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัด
ใหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0790 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน อัศวรังสฤษฏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบี ยนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ ใจ มานิต ขจรกิจ ผูส อบบั ญ ชีรับ อนุญ าต ทะเบี ย นเลขที่ 4521 และ/หรื อ
นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบี ยนเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต
ทะเบียนเลขที่ 6014 โดยผูสอบบัญชีดังกลาวคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี
อื่นของสํานักงานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน กฎหมายศิษยคนึง จํากัด เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เพื่อใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับขอพิพาท
ระหวางบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณี ที่ต ลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยไดมีประกาศเพิ กถอน
หลักทรัพยของบริษัทฯ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
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โครงสร้างรายได้

6. โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายการ
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน
รายไดจากการใหเชาที่ดินแปลงปราจีนบุรี
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนอื่นๆ
รายไดอื่น
รวม

ป 2561

มูลคา

%

0.00
17.94 78.27
1.44
6.29
1.61
5.47
1.93
9.97
22.92 100.00

ป 2562

มูลคา

8.23
17.65
1.44
5.27
0.04
32.63

%

25.22
54.10
4.41
16.14
0.13
100.00

(หนวย : ลานบาท)
ป 2563
มูลคา

%

28.57 63.89
10.80 24.15
1.40
3.14
3.79
8.47
0.15
0.35
44.71 100.00

หมายเหตุ :
เนื่องจากบริษัทประกาศเลิกประกอบธุรกิจดานสิ่งทอ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และไดเริ่มลงทุนในรูปแบบของ
บริษัทโฮลดิ้ง ทํ าให บ ริษัทไม มีรายไดจ ากการขายตั้งแตป 2559 เป น ตน มา แตมีรายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงิน ใหสิ นเชื่ อ
รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน รายไดจากการใหเชาที่ดินแปลงปราจีนบุรี และผลตอบแทนจากเงินลงทุนอื่น ๆ
ปจจุบัน : บริษัทประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง
ของธุรกิจตาง ๆ ทั้งนี้ บริษัทยังมีรายไดจากการใหเชาที่ดินแปลงจังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ดิน 637-2-23.5 ไร เพื่อใหทําการ
เกษตรกรรม โดยหนังสือสัญญาเชาที่ดินมีอายุ 1 ป และสามารถตออายุสัญญาไดคราวละหนึ่งป โดยขึ้นอยูกับการตกลงของทั้ง
สองฝายเมื่อสิ้นสุดสัญญา และบริษัทฯยังคงศึกษาความเปนไปไดอยางตอเนื่องในการพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ และศึกษา
ความเปนไปไดที่จะพัฒ นาที่ดินแปลงดอนเมือง ซึ่งการศึกษาความเปนไปไดสําหรับการลงทุนดังกลาว มีรายละเอียดที่ตอง
ทบทวนและพิจารณาเปนปริมาณคอนขางมากเพื่อใหมั่นใจวาผลตอบแทนจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงของการลงทุน
สามารถยอมรับได เพื่อประโยชนของผูถือหุนของบริษัทฯ เปนสําคัญ
ลักษณะของผลิตภัณฑ
บริษัทยอยประกอบธุรกิจการใหบริการดานสินเชื่อธุรกิจ ( Corporate Loan ) แกผูประกอบการที่มีความประสงคใชเงิน
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ทั้งนี้ ผูขอสินเชื่อตองมีหลักทรัพยเพื่อใชเปนหลักประกันหนี้ตามนโยบายการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อตามที่บริษัทยอยไดกําหนดไว
การตลาดและการแขงขัน
การแขงขันในธุรกิจการใหสินเชื่อของบริษัทยอย เนื่องจากหนี้สินครัวเรือนโดยภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง จากสภาวการณ ดั งกลาวสงผลให ห ลายองคกรมีความประสงคที่จะลงทุนในธุรกิจการให สิน เชื่อ ดังนั้น การ
แขงขันในตลาดดานการใหสินเชื่อยังคงมีการแขงขันคอนขางสูงจากคูแขงทั้งสถาบันการเงินที่เปนธนาคารพาณิชย และสถาบัน
การเงินที่มิใชธนาคารพาณิชย อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีแนวโนมที่จะขยายธุรกิจและดําเนินการอยางตอเนื่อง ภายใตเงื่อนไข
และกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท

8

Annual Report 2020

8

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจการใหสินเชื่อ บริษัทฯจําเปนที่จะตองมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอตอการใหสินเชื่อ โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานๆมา ทั้งนี้การจัดสรรบริหารระยะเวลากูยืมเงินของผูขอสินเชื่อก็สามารถทําใหบริษัทสามารถ
จัดการบริหารใหบริษัทมีรายรับตลอดป
งานที่ยังไมไดสงมอบ
เนื่องจากลักษณะของธุรกิจการใหสินเชื่อ จะเปนงานตอเนื่องที่ตองติดตามประสานไปจนกวาผูขอสินเชื่อจะชําระหนี้
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ไดขอสินเชื่อไว โดยบริษัทจะใชชวงเวลาประมาณ 30 วัน ในการจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการ
สงมอบงานใหแกผูขอสินเชื่อ
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รายการระหว่างกัน

7. รายการระหวางกัน
ในระหวางป 2563 บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (โดยมีกรรมการและ/หรือผูถือหุนและการบริหาร
รวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามปกติทางธุรกิจ
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ปัจจัยความเสี่ยง

8. ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในดานการถูกเพิกถอนออกจาตลาดหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่องการสั่งเพิ กถอนหุนสามั ญของบริษัท ที ทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปน หลักทรัพย จดทะเบีย น
เนื่องจากบริษัทฯ มีทรัพยสินอยูในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพยระยะสั้น ( Cash Company ) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน โดยใหมีผลตั้ งแตวันที่ 18 มิ ถุนายน 2562 และจะเปดใหมีการซื้อขายหุน ของบริษัทฯ กอนทําการเพิกถอนเป น
ระยะเวลา 7 วัน สงผลใหปจจุบันบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทมหาชนที่มิไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอุทธรณประกาศดังกลาวตอศาลปกครองกลางเพื่อ
ขอใหมีคําสั่งยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีคําสั่งใหบริษัทฯ กลับมามีสถานะเป น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกครั้ง โดยปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง
แลว ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อยางไรก็ตามหากศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยกฟองของบริษัทฯ
จะทําใหบริษัทมีสถานะเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่มิไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอาจจะทําใหผูถือหุน
ของบริษัทเสียสิทธิประโยชนบางประการ เชน สิทธิประโยชนทางภาษี เปนตน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะดําเนินการตาง ๆ
เพื่อรักษาไวซึ่งสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจดานสินเชื่อ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยที่ไดดําเนินการใหสินเชื่อนั้น มีรูปแบบความเสี่ยงของธุรกิจ คือ ผูขอสินเชื่อผิด
นัดชําระหนี้ หรือชําระหนี้ลาชา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น บริษัทยอยไดมีการจํากัดความเสี่ยงดังนี้ การขออนุมัติ
สินเชื่อนั้นจะตองมีหลักทรัพยมาค้ําประกัน และคณะกรรมการบริษัทยอยจะพิจารณาใหสินเชื่อเพียงจํานวนไมเกินรอยละ 50
ของมูลคาหลักประกัน, คณะกรรมการจะตรวจสอบความสามารถในการชําระหนี้ของผูขอสินเชื่อ และแหลงที่มาของเงินที่จะ
นํามาใช ในการชํ าระหนี้ , การให สิ น เชื่อจะมุงเน น พิ จ ารณาให แก ผูข อสิน เชื่ อระยะสั้น เพื่อลดความเสี่ย ง และการกํ าหนด
ระยะเวลาที่สั้นและขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ (RE-Finance) จะทําใหคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาความสามารถใน
การชําระหนี้ไดอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันมิใหเกิดหนี้สงสัยจะสูญ
ความเสี่ยงจากวิฤตการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 ไดสงผลกระทบตอธุรกิจภาพรวมของประเทศ ซึ่งอาจจะสงผล
ตอการบริหารงานของบริษัทยอย เนื่องจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ในบางรายอาจจะลดนอยลง เพราะไดรับ
ผลกระทบโดยตรง อีกทั้ง การพิจารณาใหสินเชื่อในอนาคตบริษัทยอยจะตองใชความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อปองกันมิให
เกิดหนี้สงสัยจะสูญ
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ความเสี่ยงจากมาตรฐานบัญชีใหม
เนื่องจากมาตรฐานบั ญ ชี ใหม ( TFRS 9 ) ซึ่งมีผ ลบังคับ ใชวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผานมา ไดมีการปรับ เปลี่ ย น
หลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน และการดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน โดยมี
สวนที่สําคัญคือการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยและภาระผูกพัน เชน เงินให
สินเชื่อจากแนวคิดเดิมที่ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นแลว ( Incurred Loss ) เปนการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพื่อรองรับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ( Expected Loss : EL )
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
จากเหตุการณมหาอุทกภัยในป 2554 ที่ผานมา ทําใหบริษัทตระหนักวาภัยธรรมชาติเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจ เนื่องจากภัยธรรมชาติสามารถสรางความเสียหายแกทรัพยสินของบริษัทเปน อยางมาก โดยความเสี่ยงประเภทนี้ไม
สามารถหลีกเลี่ยงได แตสามารถปองกันหรือลดความเสียหาย โดยคณะกรรมการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารความ
เสี่ยงประเภทนี้จึงไดมีการโอนความเสี่ยงนี้โดยการทําประกันภัย
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ข้อมูลการถือหุ้น

9. ขอมูลการถือหุน
โครงสรางการถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการถือหุน ( ขอมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 )
ลําดับ
1*

2**

3

4

5

ชื่อ - สกุล
บริษัท ไทย ที ซี จํากัด

จํานวนหุน
5,807,185
กลุมครอบครัวศรีเฟองฟุง
723,117
• บริษัท ศรีคีรีเอนเตอรไพรส จํากัด
710,412
• บริษัท ศรีพี่นอง จํากัด
647,402
• บริษัท บุญเพิ่มพูน จํากัด
365,943
• บริษัท บุญทรง จํากัด
รวม
2,446,874
กลุมครอบครัวพานิชชีวะ
838,924
• นายกีรติ พานิชชีวะ
633,770
• นายชาติชาย พานิชชีวะ
670,274
• นายนที พานิชชีวะ
518,767
• นายธเนศ พานิชชีวะ
528,700
• นายสมบัติ พานิชชีวะ
รวม
3,190,435
กลุมครอบครัวบุญ – หลง
173,587
• นายทองเปา บุญ - หลง
175,737
• นายโชคดี บุญ - หลง
173,584
• นางสาวฝนทอง บุญ - หลง
รวม
522,908
กลุมครอบครัวอดิเรกสาร
376,125
• นายวีระพล อดิเรกสาร
100,653
• นายปองพล อดิเรกสาร
78,602
• นายปรพล อดิเรกสาร
รวม
555,380

อัตราสวนรอยละ
38.71
4.82
4.74
4.32
2.44
16.32
5.59
4.23
4.47
3.46
3.52
21.27
1.16
1.17
1.16
3.49
2.51
0.67
0.52
3.70

* บริษัท ไทย ที ซี จํากัด ประกอบธุรกิจซื้อขายเสนดาย/นายหนาสินคา โดยผูถือหุนใหญไดแก กลุมครอบครัว อดิเรกสาร
กลุมครอบครัวพานิชชีวะ กลุมครอบครัวบุญ - หลง และกลุมครอบครัวศรีเฟองฟุง
** บริษัทตามขอ 2 เปนบริษัทในกลุมครอบครัวศรีเฟองฟุง
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

10. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) กําหนดนโยบายใหมีการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา รอยละ 50
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลวในแตละป ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับสภาพ
เศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทุนตาง ๆ ในอนาคต
ในระยะ 3 ปที่ผานมา ไดมีการพิจารณาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ดังนี้
รอบปบัญชีบริษัท ป 2561 บริษัทจายเงินปนผลจํานวน 10.00 บาท/หุน (จากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 150 ลาน
บาท) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
รอบปบัญชีบริษัท ป 2562 บริษัทจายเงินปนผลจํานวน 10.00 บาท/หุน (จากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 150 ลาน
บาท) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
รอบปบัญชีบริษัท ป 2563 บริษัทเสนอจายเงินปนผลจํานวน 5.00 บาท/หุน (จากกําไรสุทธิสะสมจํานวน 75 ลาน
บาท) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2563 ที่จะมีในวันที่ 27 มกราคม 2564
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โครงสร้างการจัดการ
11. โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 9 คน และไมมากกวา 24 คน เพื่อเปนผู
กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท, วางแผนยุทธศาสตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว, กําหนดนโยบายการเงิน และ
บริหารความเสี่ยง, และมีอํานาจหนาที่อื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค/ขอบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได
โดยระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน
ไมนอยกวา 1 ใน 3 ซึ่งในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ซึ่งเปนบุคคลที่ไมไดมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพตอบริษัทแตอยางใด เพื่อความอิสระในการตรวจสอบการดําเนินงาน โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 5 คน ในจํานวนกรรมการบริษัททั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 15 คน (มีรายชื่อและตําแหนงปรากฏตามขอ12 )
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห ารมีจํานวน 9 คน แตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการบริหารจะเลือกจาก
กรรมการบริษัทซึ่งมิไดเปนกรรมการอิสระ มีหนาที่และความรับผิดชอบบริหารงานดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย แกไข
ปญหาที่สงผลกระทบตอบริษัท และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 9 คนรายชื่อและตําแหนง ปรากฏตามขอ 13
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม ประจํ าทุ ก ไตรมาส (3 เดื อ นต อ ครั้ ง ) ส ว นคณะกรรมการบริ ห าร
กําหนดใหมีการประชุมในเดือนที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมทั้ง 2 คณะ มีการกําหนดตารางนัดหมายการ
ประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งมีฝายเลขานุการบริษัท เปนผูดูแลรับผิดชอบจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกรรมการพิจารณาลวงหนา
กอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน นอกจากนี้อาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวน
ในรอบป 2563 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
3 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมครบองคประชุม โดยประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้
การลงมติในที่ประชุม ใหถือเอาเสียงขางมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และกรรมการผูที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไม
เขารวมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาด
ฝายเลขานุ การบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม เพื่ อเสนอตอที่ ป ระชุมครั้งต อไป ให ทําการรับ รองรายงานการ
ประชุม ซึ่งกรรมการทุกทานสามารถแสดงความคิดเห็น แกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความถูกตอง แลวประธานในที่
ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
กรรมการที่มีอํานาจในการลงนามผูกพันบริษัท
ตามขอบั งคั บของบริษัท ระบุ ใหที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทเปน ผูกําหนดกรรมการจํานวน 2 คนลงลายมือชื่ อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ซึ่งตามหนังสือรับรองฉบับลาสุด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ออกโดยกรมพัฒนา
ธุร กิจ การค า กระทรวงพาณิ ช ย ได ร ะบุ ไว ดังนี้ " นายปองพล อดิเรกสาร หรือ นายเลี ย ง โรจนศิ ริว งศ หรือ นายโชคดี
บุญ-หลง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายกีรติ พานิชชีวะ หรือ นายชาติชาย พานิชชีวะ หรือ นายธเนศ พานิชชีวะ รวมเปนสองคน
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท "
คณะกรรมการตรวจสอบ
เปนกรรมการอิสระ ซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ ผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียใด ๆ กับบริษัท ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการบริษัท ให มีอํานาจและหน าที่ ในการกํ ากั บ ดูแลการดําเนิ น งานของบริษัทใหไดมาตรฐานและเป น ไปใน
แนวทางที่ถูกตองและเพียงพอ ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจํานวน 3 คน ดังนี้
1. นางพนอ ปริกสุวรรณ
2. นายไกรวิชิต ตันติเมธ
3. นายวานิช ตรีพุทธรัตน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นางพนอ ปริกสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท
บริษัทไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้องคกรสูงสุดของ
โครงสร างการจั ด การ คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ( BOARD OF DIRECTORS ) ซึ่ งได รับ การกํ าหนดจํ านวนและเสนอชื่ อ
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในเดือนมกราคมของทุกป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
กลาวคือ ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยใชคะแนนเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล
ซึ่งบุคคลที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับลงมา จะเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท เทากับจํานวนกรรมการ
บริษัทซึ่งที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
16
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คณะกรรมการบริษัท

การเขาประชุมของกรรมการในรอบป 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )
คณะกรรมการ
บริษัท
(จํานวน 15คน)
รายชื่อกรรมการ
จํานวนการ
ประชุม
ทั้งป 4 ครั้ง
1.นายปองพล อดิเรกสาร
4/4
2.นายกีรติ พานิชชีวะ
3/4
3/4
3.นายโชคดี บุญ-หลง
1/4
4.นายเลียง โรจนศิรวิ งศ
3/4
5.นายไชยนรินทร ศรีเฟองฟุง
4/4
6.นายชาติชาย พานิชชีวะ
2/4
7.นายธเนศ พานิชชีวะ
3/4
8.นางสาวฝนทอง บุญ-หลง
4/4
9.นายปรพล อดิเรกสาร
2/4
10.นายธีระพร ศรีเฟองฟุง
4/4
11.นางพนอ ปริกสุวรรณ
2/4
12.นายไกรวิชิต ตันติเมธ
4/4
13.นายวานิช ตรีพุทธรัตน
14.นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
4/4
3/4
15.นางมารดี สันทัดเวช

คณะกรรมการ
บริหาร
(จํานวน 9 คน)
จํานวนการ
ประชุม
ทั้งป 3 ครั้ง
3/3
3/3
3/3
-/3
1/3
3/3
3/3
2/3
2/3
-

คณะกรรมการ ประชุมผูถือหุน
ตรวจสอบ
ป 2562
(จํานวน 3 คน) (จํานวน 15 คน)
จํานวนการ
จํานวนการ
ประชุม
ประชุม
ทั้งป 4 ครั้ง
ทั้งป 1 ครัง้
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-/1
1/1
1/1
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
1/1
1/1

เลขานุการบริษัท
บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวสุวิมล จันทรศรี ซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่
เลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมาย และกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ ดูแลกิจกรรมการ
ประชุ ม ของคณะกรรมการ รายงานการประชุ ม และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง ประสานงานให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการจนเสร็จการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามขอกําหนด ซึ่งระบุ ไวในพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา
89/23 ดวย

17
Annual Report 2020

17

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกคณะกรรมการและผูบริหาร โดยในรอบบัญชีป 2563 ( 1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563 ) บริษัทไดจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหาร ดังนี้
1) เบี้ยประชุมและบําเหน็จ แกกรรมการบริษทั (ซึ่งมิไดเปนกรรมการบริหาร) และกรรมการอิสระ รวม 6 คน ดังนี้
1.นายธีระพร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
20,000 บาท
2.นายชัยยุทธ เตชะทัศนะสุนทร กรรมการอิสระ
40,000 บาท
3.นางมารดี สันทัดเวช
กรรมการอิสระ
30,000 บาท
4.นางพนอ ปริกสุวรรณ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000 บาท
5.นายไกรวิชิต ตันติเมธ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
6.นายวานิช ตรีพุทธรัตน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
40,000 บาท
2) คาตอบแทนของกรรมการบริหาร จํานวน 9 คน เปนเงินเดือน และภาษีเงินไดของเงินเดือนที่ไดรับ โดยไมไดรับ
เบี้ยประชุมตาม 1 รวมเปนจํานวนเงิน 7,721,121 บาท
3) บริษัทไมไดมีการจายคาตอบแทนอื่น แกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและผูบริหาร เวนแต
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน เปนเงินรวม 68,000 บาท ตามที่ไดรับความความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
บุคลากร
บริษัทไดพิจารณาเตรียมการดานทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับธุรกิจใหมที่จะดําเนินงานในอนาคตอันใกล อยางไรก็
ตาม ขณะนี้บริษัทอยูในระหวางการพิจารณาและดําเนินการสรรหาธุรกิจใหม ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบปบัญชีของบริษัท (30 กันยายน
2563) บริษัทมีพนักงานประจําสํานักงานใหญ รวม 5 คน ปฏิบัติงานในฝายเลขานุการ ฝายบัญชี-การเงิน และฝายธุรการ
โดยบริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,797,089 บาท ซึ่งผลตอบแทนประกอบดวย เงินเดือน คา
ลวงเวลา เงินชวยเหลือประจําป และสวัสดิการอื่น ๆ
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คณะกรรมการบริหาร

12. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 15 คน มีรายชื่อและตําแหนง ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายปองพล
นายกีรติ
นายโชคดี
นายเลียง
นายชาติชาย
นายธเนศ
นางสาวฝนทอง
นายปรพล
นายธีระพร
นางพนอ
นายไกรวิชิต
นายวานิช
นายชัยยุทธ
นางมารดี

อดิเรกสาร
พานิชชีวะ
บุญ-หลง
โรจนศิริวงศ
พานิชชีวะ
พานิชชีวะ
บุญ-หลง
อดิเรกสาร
ศรีเฟองฟุง
ปริกสุวรรณ
ตันติเมธ
ตรีพุทธรัตน
เตชะทัศนสุนทร
สันทัดเวช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

13. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 9 คน มีรายชื่อและตําแหนง ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายปองพล
นายกีรติ
นายโชคดี
นายเลียง
นายไชยนรินทร
นายชาติชาย
นายธเนศ
นางสาวฝนทอง
นายปรพล

อดิเรกสาร
พานิชชีวะ
บุญ-หลง
โรจนศิริวงศ
ศรีเฟองฟุง
พานิชชีวะ
พานิชชีวะ
บุญ-หลง
อดิเรกสาร

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร, กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

Annual Report 2020

19

19

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท

14. ขอมูลกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

นายปองพล อดิเรกสาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 78 ป
ที่อยู 19 ซอยอารีย 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท ความสัมพันธระหวางประเทศ Lehigh University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ความสัมพันธระหวางประเทศ American University สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท ไผทอุดม จํากัด
บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 32
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นายกีรติ พานิชชีวะ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ 61 ป
ที่อยู 52/9 ซอยสุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท Business Administration College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี Insurance /Finance, University of Harford, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ทีดับบลิว ดับบลิว ซี จํากัด
บริษัท ไทย ทีซี จํากัด
บริษัท ไพลักษณ จํากัด
บริษัท ไพบูลยธุรกิจ จํากัด
บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จํากัด
บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
บริษัท อุตสาหกรรมทอผาไทย จํากัด
บริษัท ทีทีเอ จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 11
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายโชคดี บุญ-หลง
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ 66 ป
ที่อยู 25 ซอยจรัญสนิทวงศ 84 แขวงบางออ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2524 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2523 – ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท ไผทอุดม จํากัด
บริษัท รังสิตพาณิชย จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จํากัด
บริษัท เทยิ่น โพลีเอสเตอร จํากัด
บริษัท ไทย ที ซี จํากัด
บริษัท บุหรง จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมทอผาไทย จํากัด
บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซไทล จํากัด
บริษัท พรสรร จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายเลียง โรจนศิริวงศ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 88 ป
ที่อยู 844 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2508 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2515 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2523 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2501 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมทอผาไทย จํากัด
บริษัท ไทย ที ซี จํากัด
บริษัท พรสรร จํากัด
บริษัท รังสิตพาณิชย จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
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นายไชยนรินทร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 76 ป
ที่อยู 90/8 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี Business Administration, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, USA
ประวัติการทํางาน
ปจจุบัน

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน

พ.ศ.2537 – ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท พัทยา พรอพเพอรตี้ เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท ชัยนรินทรธุรกิจ จํากัด
บริษัท กูดลัคแอนดแฮฟฟน จํากัด
บริษัท แกรนิโต จํากัด
บริษัท พัทยาเอสเตท จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เรสซิเดนส ฮฮรสชู วัน จํากัด
บริษัท วิลเลจ ฮอรสชูพอยท จํากัด
บริษัท ตรี เค จํากัด
บริษัท ฮอรสชู พอยท จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จํากัด
บริษัท ไทย ที ซี จํากัด
บริษัท กีฎะ อินเตอรเทรด จํากัด
บริษัท เกียรติธานีคันทรีคลับ จํากัด
บริษัท กีฏะพัฒนามหาสินทรัพย จํากัด
บริษัท ไทย – ไดมอนด แชมร็อค จํากัด
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นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
อายุ 58 ป
ที่อยู 87/3 สุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพ 10260

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโทสาขาการคาระหวางประเทศ และสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีสาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
อนุปริญญาสาขาศิลปะศาสตร และคอมพิวเตอร วิทยาลัยโรเจอร วิลเลี่ยม รัฐโรดไอซแลน สหรัฐอเมริกา
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ชมรมแบดมินตัน ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
บริษัท โกลบอลเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จํากัด
บมจ. ไทยศรีประกันภัย
บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกคริสตัล จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท พารากอน คาร เรนทัล จํากัด
บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เสมาธานี จํากัด
บริษัท เกาะชางไอแลนด รีสอรท จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายธเนศ พานิชชีวะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 55 ป
ที่อยู 247/1 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
ปริญญาตรี Industrial Engineering, New castle University
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

บริษัท อรรฐนี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จํากัด
บริษัท ทีทีเอ จํากัด
บริษัท พงศเอราวัณ จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เวง กรุป จํากัด
บริษัท ศรีเสรีขนสง จํากัด
บริษัท ธานินทร โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท พัทยาเอสเตท จํากัด
บริษัท เอนเนอรยี่ แอนด ออยล โปรดักสจํากัด
บริษัท อัครพร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2 จํากัด
บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด
บริษัท กูดวิล มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท เทพาพร จํากัด
บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
26
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นางสาวฝนทอง บุญ-หลง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 35 ป
ที่อยู 143/60 วัฒนา ไฮทส สุขุมวิท 19 หองเลขที่ 29 A
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10240
ประวัติการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต Murdoch University, ประเทศออสเตรเลีย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2558 – 2559
พ.ศ. 2557 – 2558
พ.ศ. 2555 – 2556
พ.ศ. 2552 – 2553

กรรมการ
ทนายความ
ผูชวยทนายความ
ผูชวยทนายความ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ผูชวยวิจัย

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
ศาลฏีกา ประเทศสิงคโปร
Trident Law, Singapore
Hoh Law, Singapore
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เอซี คอนเซาติ้ง กรุป จํากัด
UNESCO
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รอยตรีปรพล อดิเรกสาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร/ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อายุ 46 ป
ที่อยู 8/81 หมูบานลดาวัลย ซอยลาดปลาเคา 77 ถนนรามอินทรา
บางเขน กรุงเทพฯ 10220

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ Bucknell University สหรัฐอเมริกา
CHESHIRE ACADEMY, CONNECTICUT สหรัฐอเมริกา
ST’EDMUNDS SCHOOL CANTERBURY, KENT อังกฤษ
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผูเเทนราษฎร คนที่หนึ่ง
พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน
ที่ปรึกษาฝายการเมืองผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดสระบุรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( DCP ) รุนที่ 226
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน ( วตท. ) รุนที่ 24
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน ( วธอ. ) รุนที่ 5
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการพัฒนาผูนําเมือง รุนที่ 5
- หลักสูตรวิทยาการ การจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง ( วบส. ) รุนที่ 6
- หลักสูตร Genius X มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รุนที่ 3
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ดร.ธีระพร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
อายุ 71 ป
ที่อยู 1016 อาคารศรีเฟองฟุง ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมิตซูรี่ สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2537 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหาร

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เกลือพิมาย จํากัด
บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปาตองบีชโฮเต็ล จํากัด (ภูเก็ต)
บริษัท บานสมุยรีสอรท จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุน 1 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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นางพนอ ปริกสุวรรณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 75 ป
ที่อยู 128 ถนนลาดปลาเคา 76 แยก 1 ซอย 8 หมูที่ 5 แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2532 – 2544

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการ
ผูจัดการฝาย

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซไทล จํากัด
โรงเรียนสมิทธิพงษ
บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซไทล จํากัด
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นายไกรวิชิต ตันติเมธ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 82 ป
ที่อยู 259/241 ซอยปรีดีพนมยงค 15 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Computer Science General, Oregon State University สหรัฐอเมริกา
Certification in Data base Management System, Asian Institute of Technology (AIT)
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

พ.ศ. 2541 - 2544
พ.ศ. 2542 - 2543
พ.ศ. 2540 – 2542
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2539 – 2541
พ.ศ. 2538 – 2542
พ.ศ. 2534 - 2536
พ.ศ. 2534 – 2541
พ.ศ. 2510 – 2534

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ที่ปรึกษาการวางระบบคอมฯ
กรรมการกํากับมาตรฐาน
กรรมการกํากับมาตรฐาน
ที่ปรึกษาดานฮารดแวร
กรรมการกํากับมาตรฐาน
กรรรมการกํากับมาตรฐาน
ผูอํานวยการสถาบันคอมพิวเตอร
อาจารย

บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
บริษัท TV Thunder 9 จํากัด
มหาวิทยาลัยทองสุข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรมตํารวจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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นายวานิช ตรีพุทธรัตน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 84 ป
ที่อยู 53/1 ถนนเชื้อเพลิง แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ
ประวัติการทํางาน
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พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

พ.ศ. 2514 – 2545
พ.ศ. 2505 – 2514

ผูจัดการฝายขาย
เจาหนาที่ฝายขาย
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บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท อีโตชู จํากัด
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นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ
อายุ 50 ป
ที่อยู 191/41 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโทการบริหารจัดการ Johnson and Wales University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ทนายความอาวุโส

บมจ. ชีวาทัย
บริษัท เกียรติแลนด จํากัด
บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด
สํานักงานกฎหมาย คนึง แอนด พารทเนอรส

ประวัติการฝกอบรม
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 119/2558
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นางมารดี สันทัดเวช
กรรมการอิสระ
อายุ 59 ป
ที่อยู 80/1 อาคารพิบูลวัฒนา ซอย 4 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
ผูตรวจสอบภายใน

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
กรมสรรพากร
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ขอมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ-สกุล
(1)

1. นายปองพล อดิเรกสาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
2. นายกีรติ พานิชชีวะ *
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
3. นายโชคดี บุญ-หลง *
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
4. นายเลียง โรจนศิริวงศ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
5. นายไชยนรินทร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
6. นายชาติชาย พานิชชีวะ *
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

สัดสวนการ
ถือหุน

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว
(3)

0.67

บิดานายปรพล
อดิเรกสาร

5.59

พี่นายชาติชาย
พานิชชีวะ

1.17

N/A

0.13

N/A

-

N/A

4.23

นองนายกีรติ
พานิชชีวะ

ประสบการณเฉพาะที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัท /ดํารง
ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(4)

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

N/A

N/A

กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรม
ทอผาไทย จํากัด/บริษัท
ไทย ทีซี จํากัด

กรรมการผูจัดการ

บริษัท อุตสาหกรรม
ทอผาไทย จํากัด/บริษัท
ไทย ทีซี จํากัด

ประธานกรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมทอ
ผาไทย จํากัด/บริษัท
ไทย ทีซี จํากัด

กรรมการ

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย ทีซี จํากัด
บริษัท ชีวาทัย จํากัด
(มหาชน)
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7. นายธเนศ พานิชชีวะ *
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
8. นางสาวฝนทอง บุญ - หลง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
9. นายปรพล อดิเรกสาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
10. นายธีระพร ศรีเฟองฟุง *
กรรมการ
11.นางพนอ ปริกสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายไกรวิชิต ตันติเมธ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
13. นายวานิช ตรีพุทธรัตน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
14. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร*
กรรมการอิสระ
15. นางมารดี สันทัดเวช
กรรมการอิสระ

3.46

N/A

N/A

N/A

3.49

N/A

N/A

N/A

0.52

บุตรนายปองพล
อดิเรกสาร

N/A

N/A

-

N/A

ประธานกรรมการ

บริษัท กูดเยียร (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

-

N/A

ที่ปรึกษา

บริษัท ไทยฟูจิโบ เท็กซไทล
จํากัด

-

N/A

N/A

N/A

-

N/A

N/A

N/A

-

N/A

กรรมการอิสระ

บริษัท ชีวาทัย จํากัด
(มหาชน)

-

N/A

N/A

N/A

1) กรรมการในลําดับที่ 1 ถึง 4 และ 6 ถึง 7 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
2) สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) โดยนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
3) ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารดวยกัน
4) ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท/ดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวของกับบริษัท
* ไดรับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารทุกทาน มีคุณสมบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไมเคยมีประวัติการกระทําความผิด
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การกำ�กับดูแลกิจการ

15. การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับกิจการ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โดยยึดถือคุณธรรมและ
จริยธรรมเปนหลักปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการในดานตางๆ เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมกับผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทมีความสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
คณะกรรมการชุดยอย
โครงสร างกรรมการของบริษั ท ประกอบด ว ย คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามหัวขอที่ 11
การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
1 ) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการเปนผูคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ ระบุ ไวใน
ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการอิสระไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือใหบริการทางวิชาชีพ
ใดๆ กับบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามขอกําหนดขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดังนี้
• คณะกรรการอิส ระจะถือหุน ในบริษัทได ไมเกิ นรอยละ 1 ของจํ านวนหุ นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด
รวมถึงหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของ
• คณะกรรมการอิสระไมไดเปนผูบริหารจัดการบริษัท เปนพนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา/ผูบริหารบริษัทยอย เปนระยะเวลาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
• คณะกรรมการอิสระตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
• คณะกรรมการอิสระตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่จะเขาขายวาไม
อิสระตามขอกําหนดของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการอิสระตองไมเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
• คณะกรรมการอิสระตองสามารถปฏิบัติหนาที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ และไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท
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2 ) กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
เนื่องจากบริษัทไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดใหผูถือหุนเปนผูเสนอรายชื่อ
ผูที่มีคุณ สมบัติ เปน กรรมการบริษัท/กรรมการบริห ารมายั งเลขานุการบริษัท โดยฝายเลขานุการจะรวบรวมข อมู ล
ทั้งหมดและนําเสนอตอผูถือหุนในวันประชุมสามัญประจําป
ผูที่ถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
• มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชนจํากัด รวมทั้งตองไม
มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทจากผูถือหุน
• มีความรู ทักษะ ประสบการณ หรือคุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• สามารถปฏิบัติงานของบริษัทไดอยางเต็มที่ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
กรรมการบริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหารตามขอบังคับ
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการไดมีการคัดเลือกกรรมการผูที่มีความรูความสามารถเปนตัวแทนของบริษัทในการทําหนาที่เปน
กรรมการในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ตามสัดสวนหุนที่ลงทุน โดยมีอํานาจหนาที่ในกําหนดนโยบายในที่สําคัญใน
การดําเนินธุรกิจ และดูแลรักษาผลประโยชนที่บริษัทควรจะไดรับ
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายมาโดยตลอดในเรื่องจริยธรรมที่ผูบริหารและเจาหนาที่ของบริษัทจะตองพึงปฏิบัติ โดยยึดหลัก
คานิยม และจริยธรรมทางธุรกิ จ มีการรักษาขอมูลภายในเพื่อป องกันมิให ผู ใดนํ าขอมูลที่ มีผลกระทบตอการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท การพิจารณาใดๆ ที่เปนขอมูลสําคัญและอาจกระทบตอการซื้อขายหลักทรัพย จะกระทําในการ
ประชุ มคณะกรรมการบริษัทเท านั้ น ไม เปดเผยข อมู ลต อ พนั กงาน หรือบุ คคลอื่ นๆ จนกวาจะไดเผยแพรโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการจะไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 7 วันกอนมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการ เพื่อใหผูลงทุนเห็นวาบริษัทไดปองกันมิใหกรรมการและผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายใน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
สิทธิของผูถือหุน
ให สิ ทธิและการปฏิ บั ติตอผูถือหุ น อยา งเท าเที ย มกั น ไม ว าจะเป น สิ ท ธิในการเข า รว มประชุ มผู ถือ หุ น การ
ลงคะแนนเสียง การไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล ผูถือหุนรายยอยมีสิทธิรับเงินปนผลในอัตรา
เทากับผูถือหุนใหญ รวมถึงสิทธิอื่นๆ
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนราย
ยอย อยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุน สามารถใหคําเสนอแนะ หรือรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
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บริ ษั ท ผ า นทางเลขานุ ก าร นางสาวสุ วิ ม ล จั น ทร ศ รี หมายเลขโทรศั พ ท 02-6799727-31 หรื อ ทางโทรสาร
หมายเลข 02-6799732 เพื่อประสานงานดําเนินเรื่องในขั้นตอนที่เกี่ยวของตอไป
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญและคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย โดยยึดถือหลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน
เปนปจจัยสําคัญ เพื่อใหเกิดความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันที่เขาขายจะตองเปดเผยขอมูล หรือตองขออนุมัติจากผูถือหุนนั้น บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ก.ล.ต.อยางครบถวน
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายการเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงินและที่ไมใชการเงินใหแกผูถือ
หุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายยอย อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด ผ านระบบสารสนเทศ SET Portal ของตลาดหลั กทรัพยแห งประเทศไทย เนื่องจากเปน เรื่องที่ มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอบริษัทและผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยไดทําหนาที่กํากับ
ดูแลกิจการ เปนผูกําหนดวัตถุประสงค กําหนดกลยุทธ เปาหมายและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหทุก
ฝาย ทั้งผูบริหาร และพนักงานทราบ มีกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลบริษัทใหปฏิบัติถูกตองตามกฎระเบียบตางๆ ไม
กระทําใดๆ ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ดวยทักษะ
เยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานสรุปการปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลกิจการ และสอบทาน
งบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรณีมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบจะทํ าหน าที่ พิ จ ารณารายการ ให ค วามเห็ น ถึ งความเหมาะสมของรายการ และความ
สมเหตุสมผลของการกําหนดราคา เสนอตอกรรมการกอนเกิดรายการ
กรรมการบริษัทบางสวนไดเขารวมฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ที่จัดโดย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงิน ดังกล าวจั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่รั บ รองทั่ ว ไป โดยใช น โยบายการบั ญ ชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการอยางดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การบัญชีที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

16. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดจํานวน 3 ทาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในการรายงานทางการเงินของบริษัทใหมี
ความถูกตองเชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สอบทานใหบริษัท มีระบบการความคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ พ นั ก งานระดั บ หั ว หน า ฝ า ย (Chief Department) ของในแต ล ะสายงาน มี ห น า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแล และควบคุมงานภายในฝายของตนโดยตรง มีกําหนดการประชุมรวมของหัวหนาฝายตางๆ
ที่แนนอนเดือนละครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ ขอกฎหมาย การดําเนินงาน และ
รายงานการเงิน กับบริษัทอยูเปนประจํา
บริษัทเห็ น วาการปฏิบั ติ ตามขอกําหนดข างตน มีความเพีย งพอในการจัดการบริหารความเสี่ย งสํ าหรับการ
ควบคุมภายใน
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายได บริษัทจึง
ไดตระหนักถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอธุรกิจ บริษัทจึงไดกําหนดหลักการและแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนพรอมปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางมาตรฐานและ
รองรับตอความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
หลักการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
• การบริหารความเสี่ยงโดยรวมจากการดําเนินธุรกรรม โดยคณะกรรมการบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดย
คํานึงถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่ สามารถเกิดขึ้น ไดในการดําเนินธุรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดใน
อนาคต
• การมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหนวยธุรกิจ กรรมการผูซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอใหความ
เสี่ยงมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง โดยระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมี
ความเหมาะสมกับอัตราคาตอบแทนที่กําหนดภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
กระบวนการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
• การระบุ ค วามเสี่ ย ง เป น ขั้ น ตอนที่ จ ะบ งชี้ ถึ งความเสี่ ย ง ทั้ งในแงข องสาเหตุ ข องการเกิ ด ความเสี่ ย ง
ประเภทความเสี่ยง และปจจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง ทั้งที่เปนปจจัยภายในและภายนอก
• การประเมินความเสี่ยง เปนขั้นตอนที่จะนําเครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสมมาใชประเมินความเสี่ยงซึ่ง
กระบวนการดังกลาว จะตองไดรับการตรวจสอบ และอนุมัติภายใตระยะเวลาที่เหมาะสม
• การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เปนขั้นตอนในการติดตามการดําเนินตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ระเบียบที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง และขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

17. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทมีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนการดูแลผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม ทั้ งผูถือหุน ลูกคา ผูบริโภค คูคา พนักงาน รวมทั้งสิ่งแวดลอม อยางเหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส โดยบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในสวนของพนักงาน
บริษัทไดดูแลพนักงานโดยการจัดคาตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โดย
ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปนเพื่อประเมินบริษัท
โดยเทาเทียมกัน โดยมีการเปดเผยขอมูลผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และขอมูลความคืบหนาดานอื่นๆ ที่ถูกตอง
ตามที่ ตลาดหลั กทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด, ไมเอา
เปรียบลูกคา/คูคา และคูแขง, ไมใชขอมูลที่ลวงรูทางธุรกิจหรือที่เกี่ยวของเพื่อแยงชิงลูกคาจากคูแขง, ไมเปดเผยขอมูล
ความลั บ ของคู ค าและลู ก ค า, มี ก ารรัก ษาคํ ามั่ น ที่ ต กลงกั น ไว อี ก ทั้ งมี ก ารชํ าระหนี้ ต รงตามกํ าหนดเวลาทุ ก ครั้ ง,
นอกจากนี้บริษัทยังมีความซื่อสัตย มีจริยธรรมเสมอมา
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหมีการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย และไมยอมใหมีการทุจริต
เกิ ด ขึ้น โดยบริษัทกําหนดใหมีการบัน ทึ กบั ญ ชี ครบถ วน ถูกต อง และสามารถตรวจสอบได ในด านภาษี บ ริษัทได มี
คํานวณภาษีอยางแมนยํา อีกทั้งยังชําระภาษีใหถูกตองภายในกําหนดเวลา นอกจากนี้บริษัทไมมีการจายสินบนให
ผูเกี่ยวของ ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของจะไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน ซึ่งบริษัทไดยึดถือปฏิบัติตามนโยบายมาโดยตลอด
สงผลใหบริษัทเปนที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน
ในรอบปบั ญชี 2563 บริษัทไมมีป ระเด็ นปญหาที่ เปน สาระสําคัญ เกี่ยวกับ การดําเนิน คดี ถูกตรวจสอบ ถู ก
ฟองรอง ที่เกี่ยวของกับการแขงขันไมเปนธรรม การทุจริต การวาจางไมเปนธรรม หรือการฟองรองในประเด็นภาษี แต
อยางใด
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทเชื่อวาพนักงาน/ลูกจางทุกคนในองคกรเปนกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของบริษัท ในการผลักดันบริษัทไปสู
เปาหมาย ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเสมอมา
ดานคาตอบแทน และสวัสดิการตางๆ
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการจางงาน คาตอบแทนตามตําแหนงงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชนตางๆ ใหแก
พนักงานอยางเปนธรรมเสมอมา โดยพนักงานจะไดรับคาตอบแทนตรงตามกําหนดเวลาถูกตองครบถวน นอกจากนี้
บริษัทยังจัดใหมีระบบสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ (ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด)
อีกทั้งยังไดรับสิทธิวันหยุดตามประเพณี วันลา และลาพักผอนประจําป ตามอายุงาน
ดานความปลอดภัยของบุคลากร
บริษัทได ใหต ระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน จึงจัดให มีระบบ และเครื่องมื อป องกั นใหพนักงานใน
ระหวางปฏิบัติงานอยางเพียงพอ จัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี มีระบบสัญญาณเตือนภัย มีการปองกันมลภาวะ
ที่เปนพิษที่ดี สภาพการทํางานของพนักงานจึงมีมาตรฐานดานอนามัยและมีความปลอดภัยสูง
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ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
นอกเหนือจากขอกําหนดทางกฎหมายแลวบริษัทยังมีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับลูกคาหรือคูคา ดังนี้
ลูกคา
ในอดีตสินคาของบริษัทฯ เปนผาผืนที่ผานกระบวนการยอมและตกแตงสําเร็จดวยสีและสารเคมี ซึ่งบริษัทจึง
ใหความสําคัญในกระบวนการผลิต ควบคุม และตรวจสอบการใชสีและสารเคมีใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อ
ความปลอดภัยของผูบริโภค นอกจากนี้บริษัทยังไดปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด
คูคาและคูสัญญา
บริษัทยึดมั่นในการรักษาความสัมพันธที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและบริษัทที่
เหมาะสมกับ มูล คาเงิน นอกจากนี้บ ริษัทยังกําหนดมิ ให พนั กงานรับ ผลประโยชน ใดๆเป น การส วนตั วจากคู คาและ
คูสัญญา
การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่มนุษยทุกคนควรไดรับในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เปนมนุษยและเปนสวนหนึ่งของ
สังคม สิทธิมนุษยชนปกปองปจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้นๆ การเคารพสิทธิ
มนุษยชนเปนสิ่งสําคัญตอความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม บริษัท จึงใหความสําคัญตอการเคารพสิทธิมนุษยชน
และไดตระหนักในคุณคาของทรัพยากรมนุษย และประสงคที่จะใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกรจึงไดสงเสริม
บรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวมและมอบโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน โดยพนักงานจะ
ไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีความรู ความสามารถอยางทั่วถึง และตอเนื่อง เพื่อการสรางคุณคาใหแกพนักงาน
ดานความเสมอภาคและโอกาสที่เทาเทียมกัน
บริษัทไดปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพศักดิ์ศรี และคุณคาแหงความเปนมนุษยของคนทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน อีกทั้งยังไดกําหนดระบบการจายคาตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน
และสวัสดิการแกพนักงานและครอบครัว โดยคํานึงถึงโครงสรางเงินเดือนที่สอดคลองกับสภาวการณทางดานเศรษฐกิจ
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

18. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
จากงบการเงินสําหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แลวนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสําหรับปเทากับ 16.14 ลานบาท ( กําไรตอหุนเทากับ 1.08 บาท ) ซึ่งเพิ่มขึ้น
รอยละ 85.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนทีม่ ีกําไรสุทธิเทากับ 8.68 ลานบาท ( กําไรตอหุนเทากับ 0.58 บาท)
บริษัทฯ ขอชี้แจงขอมูลทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2563 ดังตอไปนี้
1.งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1.1 บริษัทฯและบริษั ทยอย มีรายไดด อกเบี้ ย รับ จากเงิน ให สิ น เชื่อรวมจํ านวน 28.57 ลานบาท เพิ่ มขึ้ น
20.34 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปท่ีแลว : 8.23 ลานบาท ) โดยเพิ่มขึ้นจาก
รายไดด อกเบี้ ยรับ จากเงิน ให สิ น เชื่ อของบริ ษัท ที ทีแอล แคปป ต อล จํ ากั ด ซึ่ งเป น บริ ษัท ย อยของ
บริษัทฯ โดยในป 2563 บริษัทยอยไดอนุมัติสินเชื่อใหกับลูกคาจํานวน 6 ราย เปนวงเงินสินเชื่อรวม
ทั้งสิ้น 269 ลานบาท จึงสงผลใหบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นดังกลาว
1.2 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนรวมจํานวน 10.80 ลานบาท ลดลง 6.85
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปท่ีแลว : 17.65 ลานบาท ) เนื่องจากเงินลงทุนของ
บริษัทฯ จะลดลงจากปกอน จากการที่บริษัทฯจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 150 ลานบาท ในชวง
เดือนกุมภาพันธ 2563 และอนุมัติเงินใหสินเชื่อแกบริษัทยอยเพิ่มจํานวน 253 ลานบาท ประกอบกับ
แนวโนมอัตราดอกเบี้ยเงินที่ลดลงอยางตอเนื่องจากปกอน ปจจัยตางๆขางตนสงผลใหรายไดดอกเบี้ย
รับจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ลดลง
1.3 บริษัทฯ มีรายไดคาเชาจากที่ดินแปลงจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน 1.40 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับรายไดคา
เชารอบบัญชีปที่แลว
1.4 บริษัทฯ มีรายไดเงินป นผลรวม 2.05 ล านบาท ซึ่งเปนเงิน ปน ผลจากเงิน ลงทุ นในบริษัทอื่น จํานวน
0.96 ลานบาท และเงินปนผลจากหนวยลงทุนในกองทุนรวมจํานวน 1.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
0.58 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปที่แลว : 1.47 ลานบาท )
1.5 รายไดอื่นจํานวน 1.89 ลานบาท ประกอบดวย กําไรสวนเกินจากมูลคาหนวยลงทุนจํานวน 1.73 ลาน
บาท และรายไดอื่นจํานวน 0.23 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 1.95 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบ
บัญชีปที่แลว (ปที่แลว : 3.84 ลานบาท) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
(COVID-19) ในป 2563 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก ซึ่งเงินลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมตางๆที่บริษัทฯไดพิจารณาลงทุน ไดรับผลตอบแทนลดลงจากปกอนมาก
1.6 บริษัทยอยซึ่งประกอบธุรกิจใหสินเชื่อแกลกู คา มีตนทุนในการใหสินเชื่อจํานวน 5.28 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 3.77 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปท่ีแลว : 1.51 ลานบาท ) โดยเพิ่มขึ้น
จากค าบริการงานด านสิน เชื่อ จํานวน 2.98 ลานบาท และจากคาภาษี ธุรกิจเฉพาะและรายได สว น
ทองถิ่น จํานวน 0.79 ลานบาท ซึ่งตนทุนในการใหสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นดังกลาว เปนสัดสวนที่สัมพันธกับ
การเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อของบริษัทยอย ตามขอ 1.1
1.7 บริษัทฯและบริษัทยอย มีคาใชจายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 19.16 ลานบาท ลดลง 0.91 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปที่แลว : 20.07 ลานบาท )
1.8 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 20.26 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.20 ลานบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปที่แลว : 11.06 ลานบาท ) จากปจจัยตางๆ ตามที่ไดชี้แจง
รายละเอียดขางตน
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1.9 คาใชจายภาษีเงินไดรวม 4.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.76 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว
(ปที่แลว : 2.37 ลานบาท ) เนื่องจากบริษัทมีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากปที่แลว ตาม
รายละเอียดที่ไดชี้แจงไวขางตน
1.10 บริษัทฯและบริษัทยอย มีผลกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 16.14 ลานบาท ผลการดําเนิน งานเพิ่มขึ้น
7.46 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปที่แลว : 8.68 ลานบาท) หรือ กําไรสุทธิตอ
หุน 1.08 บาท ( ปที่แลว : กําไรสุทธิตอหุน 0.58 บาท )
และในรอบปบัญชีนี้บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเปนผลขาดทุนจากการวัด
มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินไดจํานวน (5.38) ลานบาท สรุปแลวบริษทั ฯและบริษัทยอยมี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป จํานวน 10.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.04 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่
แลว (ปที่แลว : 9.72 ลานบาท)
2. งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯและบริษัทยอย มี
สินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,056.87 ลานบาท โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอย อยูในรูปของเงินฝาก
ธนาคาร เงินลงทุนระยะชั่วคราว เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด และ
เงินใหสินเชื่อแกลูกคา รวมทั้งสิ้น 898.63 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 85.02 ของสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 11.53 ลานบาท ประกอบดวย
รายไดดอกเบี้ยรับลวงหนาจํานวน 3.67 ลานบาท เงินปนผลคางจายจํานวน 2.81 ลานบาท คาใชจายคางจายจํานวน
1.40 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 1.79 ลานบาท รายไดคาเชาที่ดินรับลวงหนาจํานวน 1.29 ลาน
บาท ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสงกรมสรรพากรจํานวน 0.21 ลานบาท และสํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานจํานวน 0.36 ลานบาท โดยบริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 1,045.34 ลานบาท รวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุนจํานวน 1,056.87 ลานบาท
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

19. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
ผูสอบบัญชี
ป 2561 นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
ป 2562 นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
ป 2563 นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีป 2561 - 2563
ป 2561 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ
รอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบได
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
รับรองทั่วไป
ป 2562 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ
รอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบได
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
รับรองทั่วไป
ป 2563 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ
รอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบได
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
รับรองทั่วไป
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ขอมูลงบการเงินเปรียบเทียบ 3 รอบปบัญชี
( หน่วย : บาท )
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวี(ยหน่
น วย : บาท )
เงินสดและรายการเทีสิยนบเท่
ทรัาพเงิย์นสด
เงินลงทุนชั�วคราว
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี�อื�น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ส่วนของเงินให้สินเชื�อระยะยาวแก่ลูกหนี�ที�ถึงกําหนด
เงินลงทุนชั�วคราว
ชําระภายในหนึ�งปี
ลูกหนี�อื�น
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่วนของเงินให้สินเชื�อระยะยาวแก่ลูกหนี�ที�ถึงกําหนด
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
ชําระภายในหนึ�งปี
เงินให้สินเชื�อระยะสั�นแก่ลูกหนี�
ส่วนของเงิ
กู้ยืมระยะยาวแก่
�เกี�ยนวข้องกัน
เงินให้กนู้ยืมให้ระยะสั
�นแก่กิจการทีก�เกีิจการที
�ยวข้องกั
ทีสิ�ถึงนกํทรัาหนดชํ
า
ระในหนึ
ง
�
ปี
พย์หมุนเวียนอื�น
เงินให้สินเชื�อระยะสั�นแก่ลูกหนี�
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสิให้นกทรัู้ยืมพระยะสั
�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ย์ไม่หมุนเวียน
สินทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
�น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
เงินลงทุนในบริษัทยย่นอย
สินทรั
ย์ไม่นหในตราสารหนี
มุนเวียน �ที�จะถือจนครบกําหนด
เงินพลงทุ
เงินเงิลงทุ
น
ในหลั
กทรั
นลงทุนในบริ
ษัทพอืย์�นเผื�อขาย
เงินเงิลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่อย ลูกหนี� - สุทธิจาก
นให้สินเชื�อระยะยาวแก่
เงินลงทุ
น
ในตราสารหนี
�ที�จะถือจนครบกํ
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ
�งปี าหนด
เงินเงิลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
อื
น
�
นให้สินเชื�อระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง - สุทธิจาก
เงินให้ส่สวนที
ินเชื�ถ�อึงระยะยาวแก่
ลูกหนี� - สุ�งทปีธิจาก
กําหนดชําระภายในหนึ
ส่อสั
วนทีงหาริ
�ถึงกํมาทรั
หนดชํ
พย์เพืา�อระภายในหนึ
การลงทุน �งปี
เงินทีให้�ดสินินอาคารและอุ
เชื�อระยะยาวแก่
ปกรณ์กิจการที�เกี�ยวข้อง - สุทธิจาก
ส่สิวนที
าระภายในหนึ
นทรั�ถพึงกํย์ชาหนดชํ
ีวภาพไม่
หมุนเวียน �งปี
อสังสิหาริ
การลงทุน
นทรัมพทรั
ย์ไพม่ย์มเีตพืัว�อตน
ที�ดินสินอาคารและอุ
ทรัพย์ภาษีเงิปนกรณ์
ได้รอการตัดบัญชี
สินทรั
พ
สินทรัย์ชพีวย์ภาพไม่
ไม่หมุนหเวีมุยนนอืเวี�นยน
สินทรั
พย์นไทรั
ม่มพีตย์ัวไตน
รวมสิ
ม่หมุนเวียน
สินทรั
พ
ย์
ภ
าษีพเงิย์นได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรั

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

( หน่วย : บาท )
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที� จํ30ากักัดน(มหาชน)
ยายน และบริษัทย่อย
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม
2563
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 30 กันยายน
บาท
%
บาท
%
บาท
%
บาท
%
2563
2562

งบการเงินรวม
26,177,519 % 2.48
บาท

402,756,059
4,844,372

38.11
0.46

งบเฉพาะกิจการ
24,044,058 % 2.33
บาท

402,756,059
1,954,754

26,177,519
2.48
24,044,058
402,756,059 38.11 402,756,059
79,143,929
7.49
4,844,372
0.46
1,954,754
51,180,447
616,418
51,180,447
564,718,744

79,143,929

80,044,888
4.84
42,144,548
- 80,044,888
0.06
616,418
4.84
53.43 551,560,725

7.49

- 42,144,548
616,418
0.06
616,418
4,050,000
0.38
4,050,000
564,718,744 - 53.43 - 551,560,725
49,999,970
107,515,865

10.17

-

-

227,810,588
114,908,075 21.56
10.87
16,319,275
1.54
414,200
0.04
114,908,075
1,406,404 10.870.13
16,319,275
1,119,986 1.540.11
414,200
102,450 0.040.01
1,406,404
492,154,843 0.13
46.57
1,119,986
1,056,873,587 0.11
100.00

102,450
492,154,843
1,056,873,587

39.01
0.19

7.75
4.08
7.75
0.06
53.42

99,944,714
512,327
99,944,714
840,073,013

10.41
1.79

107,042,273
4,575,000
18,508,000

2.33 170,671,098
39.01 561,966,810
2,792,896
0.19
4,185,168

166,523,857
114,908,075
16,319,275
166,523,857
414,200
114,908,075
1,406,404
16,319,275
1,119,986
414,200
102,450
1,406,404
480,868,082
1,119,986
1,032,428,807

0.01
102,450
46.57 480,868,082
100.00 1,032,428,807

0.01
102,450
46.58 351,920,126
100.00 1,191,993,139

47.15
0.35

166,660,948
บาท
561,966,810
3,692,075

8.38
0.04
8.38
70.48

3,823,554
93,758,268
3,823,554
512,327
830,413,982

8.98

107,042,273

14.32 166,660,948
47.15 561,966,810
0.23
0.35
3,692,075
0.23

- 93,758,268
0.04
512,327
0.38
4,575,000
70.48 - 830,413,982
49,999,970

-

7.64
9.89
0.94
-9.89
0.13
0.94 0.010.13
29.52
100.00-

0.01
102,450
29.52 355,640,239
100.00 1,186,054,221

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน
2563

งบการเงินรวม
บาท

%

งบเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

บาท

บาท

%

44,790,940
117,909,17211,195,950
44,790,940117,909,172
1,516,484
11,195,950102,4501,516,484
355,640,239
1,186,054,221-

2562
%

บาท

2561

%

งบเฉพาะกิจการ
%1.84

24,523,536
บาท
47.38 1,007,071,142
0.31
3,360,386

75.76
0.25

14.05
24,523,536
47.38 1,007,071,142
0.31
3,360,386

1.84
75.76
0.25

0.32
2,125,000
7.91
0.32
2,125,000
0.04
411,566
70.01 1,037,491,630

0.16
0.16
0.03
78.05

7.91
0.04
411,566
0.39
4,875,000
70.01
4.22 1,037,491,6309.03

0.38
4,575,000
1.55
18,508,000
- 49,999,970
8.98
7.64 107,042,2731.55
18,508,000

4.84
10.41 - 107,042,273
91,070,797
1.79
18,508,000
16.13
- 91,070,797
11.13
117,909,172
1.58
11,195,950
16.13
-0.04
11.13
0.14 117,909,172
1,516,484
1.58
0.11 11,195,9500.04
0.01
102,4500.14
1,516,484
46.58 351,920,126
0.11 1,191,993,139100.00

งบเฉพาะกิจการ
%14.05

%14.32

2,792,896

4.08
0.06 512,327
4,575,000
53.42
4.84 840,073,013-

107,515,865

4,050,000
18,508,000 0.381.75 4,050,000
18,508,000
- 49,999,970
107,515,865
227,810,588 10.17
21.56 107,515,865 18,508,000
1.75
18,508,000

งบการเงินรวม

170,671,098
บาท
561,966,810
4,185,168

2561

งบเฉพาะกิจการ

0.39
1.56
4.22
9.031.56

136,312,556
4,875,000
18,508,000

0.03
0.37
78.0510.25
0.37
1.39

136,312,55618,508,000

10.251.39

3.78
9.94- 117,909,1720.94
13,731,909
3.78-9.94
0.13 117,909,172
336,414
0.94- 13,731,9090.01102,9630.13
336,414
29.99 291,776,014
100.00- 1,329,267,644-

8.871.03
-8.87
0.03
1.030.010.03
21.95
100.00-

0.01
102,963
29.99 291,776,014
100.00 1,329,267,644

0.01
21.95
100.00

2561

งบเฉพาะกิจการ

งบเฉพาะกิจการ

บาท

บาท

%

%

หนี�สินหมุนเวียน
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เจ้าหนี�อื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

4,162,084
1,794,279
4,956,959
264,405
11,177,727

0.39
0.17
0.47
0.03
1.06

3,279,663
114,083
1,946,548
94,294
5,434,588

0.32
0.01
0.19
0.01
0.53

3,231,981
1,774,569
2,112,388
7,118,938

0.27
0.15
0.18
0.60

2,818,285
700,442
2,041,326
5,560,053

0.24
0.06
0.17
0.47

2,327,445
657,490
1,388,944
4,373,879

0.18
0.05
0.10
0.33

358,114
358,114
11,535,841

0.03
0.00
0.03
1.09

358,114
358,114
5,792,702

0.03
0.00
0.03
0.56

295,653
295,653
7,414,591

0.02
0.02
0.62

295,653
295,653
5,855,706

0.02
0.02
0.49

36,276
36,276
4,410,155

0.00
0.00
0.33

Annual Report 2020
150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000
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ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

( หน่วย : บาท )
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16,319,275
414,200
1,406,404
1,119,986
102,450
492,154,843
1,056,873,587

1.54
16,319,275
0.04
414,200
0.13
1,406,404
0.11
1,119,986
0.01
102,450
46.57 480,868,082
100.00 1,032,428,807

1.58
11,195,950
0.04
0.14
1,516,484
0.11
0.01
102,450
46.58 351,920,126
100.00 1,191,993,139

0.94
11,195,950
0.13
1,516,484
0.01
102,450
29.52 355,640,239
100.00 1,186,054,221

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน
2563

งบการเงินรวม
บาท

%

งบเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

บาท

บาท

%

2562
%

0.94
13,731,909
0.13
336,414
0.01
102,963
29.99 291,776,014
100.00 1,329,267,644

1.03
0.03
0.01
21.95
100.00

2561

งบเฉพาะกิจการ

งบเฉพาะกิจการ

บาท

บาท

%

%

หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�อื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

( หน่วย : บาท )

4,162,084
1,794,279
4,956,959
264,405
11,177,727

0.39
0.17
0.47
0.03
1.06

3,279,663
114,083
1,946,548
94,294
5,434,588

0.32
0.01
0.19
0.01
0.53

3,231,981
1,774,569
2,112,388
7,118,938

0.27
0.15
0.18
0.60

2,818,285
700,442
2,041,326
5,560,053

0.24
0.06
0.17
0.47

2,327,445
657,490
1,388,944
4,373,879

0.18
0.05
0.10
0.33

358,114
358,114
11,535,841

0.03
0.00
0.03
1.09

358,114
358,114
5,792,702

0.03
0.00
0.03
0.56

295,653
295,653
7,414,591

0.02
0.02
0.62

295,653
295,653
5,855,706

0.02
0.02
0.49

36,276
36,276
4,410,155

0.00
0.00
0.33

150,000,000

150,000,000

150,000,000
474,476,000

14.19
44.89

150,000,000

150,000,000
474,476,000

14.53
45.96

150,000,000

150,000,000
474,476,000

12.58
39.81

150,000,000

150,000,000
474,476,000

12.65
40.00

150,000,000
474,476,000

11.28
35.69

11.28
41.39
0.01
99.67
100.00

150,000,000
275,055,199
(4,193,453)
1,045,337,746
1,056,873,587

14.19 150,000,000
26.03 256,353,558
-0.40
(4,193,453)
98.91 1,026,636,105
100.00 1,032,428,807

14.53 150,000,000
24.83 408,919,936
-0.41
1,182,612
99.44 1,184,578,548
100.00 1,191,993,139

12.58 150,000,000
34.31 404,539,903
0.10
1,182,612
99.38 1,180,198,515
100.00 1,186,054,221

12.65 150,000,000
34.11 550,236,383
0.10
145,106
99.51 1,324,857,489
100.00 1,329,267,644

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบเฉพาะกิจการ

งบเฉพาะกิจการ

บาท

บาท

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน
2563

งบการเงินรวม
บาท

%

2562

งบเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

บาท

%

บาท

%

2561

%

%

รายได้
รายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้สินเชื�อ

28,565,729

63.89

4,694,926

22.47

8,231,399

25.22

1,044,762

4.10

-

-

รายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน

10,796,129

24.15

10,780,181

51.59

17,654,640

54.10

17,636,987

69.25

17,940,647

78.27

1,402,610
2,054,925
1,889,041

3.14
4.60
4.23

1,402,610
2,054,925
1,961,645

6.71
9.83
9.39

1,438,274
1,469,070
3,839,731

4.41
4.50
11.77

1,438,274
1,469,070
3,881,228

5.65
5.77
15.24

1,441,517
358,112
3,179,929

6.29
1.56
13.87

44,708,434

100.00

20,894,287

100.00

32,633,114

100.00

25,470,321

100.00

22,920,205

100.00

ต้นทุนในการให้สินเชื�อ

5,284,355

11.82

-

-

1,506,342

4.62

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

19,159,667

42.85

18,531,885

88.69

20,071,661

61.51

19,890,251

78.09

18,329,262

79.97

รวมค่าใช้จ่าย

24,444,022

54.67

18,531,885

88.69

21,578,003

66.12

19,890,251

78.09

18,329,262

79.97

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20,264,412

45.33

2,362,402

11.31

11,055,111

33.88

5,580,070

21.91

4,590,943

20.03

26.61

4,303,520

16.90

3,381,226

14.75

รายได้ค่าเช่า
รายได้เงินปันผล
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

(7.27)
(1,276,550)
(1,209,717)
Annual
Report(5.01)2020

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(4,129,149)

(9.24)

(548,747)

(2.63)

(2,371,558)

กําไรสุทธิสําหรับปี

16,135,263

36.09

1,813,655

8.68

8,683,553

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

(5.28)
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ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

275,055,199
(4,193,453)
1,045,337,746
1,056,873,587

26.03 256,353,558
-0.40
(4,193,453)
98.91 1,026,636,105
100.00 1,032,428,807

24.83 408,919,936
-0.41
1,182,612
99.44 1,184,578,548
100.00 1,191,993,139

34.31 404,539,903
0.10
1,182,612
99.38 1,180,198,515
100.00 1,186,054,221

34.11 550,236,383
0.10
145,106
99.51 1,324,857,489
100.00 1,329,267,644

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบเฉพาะกิจการ

งบเฉพาะกิจการ

บาท

บาท

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน
2563

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม
บาท

%

2562

งบเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

บาท

%

บาท

%

41.39
0.01
99.67
100.00

2561

%

%

รายได้
รายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้สินเชื�อ

28,565,729

63.89

4,694,926

22.47

8,231,399

25.22

1,044,762

4.10

-

-

รายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน

10,796,129

24.15

10,780,181

51.59

17,654,640

54.10

17,636,987

69.25

17,940,647

78.27

1,402,610
2,054,925
1,889,041

3.14
4.60
4.23

1,402,610
2,054,925
1,961,645

6.71
9.83
9.39

1,438,274
1,469,070
3,839,731

4.41
4.50
11.77

1,438,274
1,469,070
3,881,228

5.65
5.77
15.24

1,441,517
358,112
3,179,929

6.29
1.56
13.87

44,708,434

100.00

20,894,287

100.00

32,633,114

100.00

25,470,321

100.00

22,920,205

100.00

ต้นทุนในการให้สินเชื�อ

5,284,355

11.82

-

-

1,506,342

4.62

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

19,159,667

42.85

18,531,885

88.69

20,071,661

61.51

19,890,251

78.09

18,329,262

79.97

รวมค่าใช้จ่าย

24,444,022

54.67

18,531,885

88.69

21,578,003

66.12

19,890,251

78.09

18,329,262

79.97

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20,264,412

45.33

2,362,402

11.31

11,055,111

33.88

5,580,070

21.91

4,590,943

20.03

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(4,129,149)

(9.24)

(548,747)

(2.63)

(2,371,558)

(7.27)

(1,276,550)

(5.01)

(1,209,717)

(5.28)

กําไรสุทธิสําหรับปี

16,135,263

36.09

1,813,655

8.68

8,683,553

26.61

4,303,520

16.90

3,381,226

14.75

รายได้ค่าเช่า
รายได้เงินปันผล
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
(6,720,082)

(6,720,082)

1,296,882

1,296,882

141,627

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้

ในหลักทรัพย์เผื�อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้

1,344,017

1,344,017

(259,376)

(259,376)

(28,325)

รวมกําไรขาดทุนเบ็นเสร็จอื�น

-5,376,065

-5,376,065

1,037,506

1,037,506

113,302

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

10,759,198

-3,562,410

9,721,059

5,341,026

3,494,528

1.08

0.12

0.58

0.29

0.23

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

( หน่วย : บาท )
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
งบเฉพาะกิจการ
(157,227,183)
(8,994,016)

2562

2561

งบการเงินรวม
งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
(199,774,580)
(11,394,345)
(12,459,830)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

162,416,423

16,059,945

495,358,351

302,967,966

50,993,034

กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(149,682,819)

(149,682,819)

(149,436,209)

(149,436,209)

(29,864,890)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

(144,493,579)

(142,616,890)

146,147,562

142,137,412

8,668,314

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

170,671,098

166,660,948

24,523,536

24,523,536

15,855,222

26,177,519

24,044,058

170,671,098

166,660,948

24,523,536

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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งบการเงิ
นรวมงบเฉพาะกิ
งบเฉพาะกิ
งบการเงิ
งบเฉพาะกิ
งบเฉพาะกิ
งบการเงิ
นรวม
จการจการ
งบการเงิ
นรวมนรวม
งบเฉพาะกิ
จการจการ
งบเฉพาะกิ
จการจการ

เท่า เท่า
เท่า เท่า
เท่า เท่า

50.5650.56
38.4038.40
(17.20)
(17.20)

101.58101.58
78.6078.60
(1.64)(1.64)

118.15118.15
103.04103.04
(34.77)
(34.77)

149.35149.35
131.05131.05
(2.29)(2.29)

236.87236.87
235.52235.52
(2.38)(2.38)

% %
81.5081.50
% %
46.6846.68
% %
3.14 3.14
% % (856.00)-856
% %
36.0936.09
% %
1.45 1.45
บาท/หุ
้น ้น 1.08 1.08
บาท/หุ
บาท/หุ
้น ้น 69.6969.69
บาท/หุ

- 2.59 2.59
6.71 6.71
(2,244)-2,244
8.68 8.68
0.16 0.16
0.12 0.12
68.4468.44

81.7081.70
27.8727.87
4.41 4.41
(2,769)-2,769
26.6126.61
0.69 0.69
0.58 0.58
78.9778.97

-

-

0.16 0.16
3.51 3.51
0.02 0.02

0.69 0.69
8.80 8.80
0.03 0.03

0.34 0.34
5.44 5.44
0.02 0.02

0.25 0.25
4.52 4.52
0.02 0.02

0.0060.006
0.0060.006
8,333.33
8,333.33 1,724.14
1,724.14

0.0050.005
3,448.28
3,448.28

0.0030.003
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เท่า เท่า
% %

0.0110.011
925.93925.93

9.09 9.09
5.65 5.65
(671) -671
16.90 16.90
0.34 0.34
0.29 0.29
78.68 78.68

7.86 7.86
6.29 6.29
(883) -883
14.75 14.75
0.25 0.25
0.23 0.23
88.32 88.32

20.คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
สําหรับการสอบบัญชี ป 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนจาก
การสอบบัญชี (Audit fee) ใหกับบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินส แอนด ยัง จํากัด)
เปนเงิน 725,000 บาท โดยไมมีการจายคาบริการอื่น (non-audit fee) และไมมีการจายคาตอบแทนหรือคาบริการ
อื่นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยู
สําหรับการสอบบัญชี ป 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด,
บริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ใหกับบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท
สํานักงาน เอินส แอนด ยัง จํากัด) เปนเงิน 310,000 บาท โดยไมมีการจายคาบริการอื่น (non-audit fee) และไมมี
การจายคาตอบแทนหรือคาบริการอื่นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัดอยู
รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนเงินรวมทั้งสิ้น 1,035,000 บาท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

21. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณารางงบการเงินสําหรับรอบ
บัญชีป 2563 ของบริษัทและบริษัทยอย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 44.71 ลาน
บาท สูงกวาปที่แลว ซึ่งมีรายไดรวม 32.63 ลานบาท ในขณะที่มีคาใชจายรวม 24.44 ลานบาท และภาษีเงินได 4.13
ลานบาท สรุปมีผลกําไรสุทธิสําหรับงวด จํานวน 16.14 ลานบาท สูงกวาปที่แลว ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ จํานวน 8.68 ลาน
บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,056.87 ลานบาท ลดลงจากสิ้นรอบป
บัญชีที่แลว ซึ่งมีสินทรัพยรวม 1,191.99 ลานบาท รายละเอียดตางๆ ปรากฏในงบการเงินแลว
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็นเปนอยางอื่นตองบการเงินดังกลาว แตใหขอสังเกตวาผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด “บริษัทยอย” ที่ผานมาถือวาอยูในเกณฑ ดี เพราะมีนโยบายและกรอบการ
ลงทุ น ที่ชั ดเจน โดยฝายบริหารไดพิจารณาอนุมัติสิน เชื่อให แกลูกค าทุ กรายดวยความระมัด ระวัง ตลอดจนมีการ
บริหารความเสี่ยงโดยกําหนดใหลูกหนี้ทุกรายตองมีหลักทรัพยมาจดจํานองเพื่อเปนหลักประกันหนี้ แตก็ยังมีลูกหนี้ 1
ราย คางชําระคางวดเปนระยะเวลาติดตอกันเกิน 6 งวด แลว ทั้งนี้ ฝายจัดการไดเตรียมการใหทนายความยื่นฟองตอ
ศาลแพงในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อบังคับชําระหนี้เอาจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ลูกหนี้ไดจดจํานองเปน
ประกันหนี้ไวกับบริษัทยอย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การดําเนินธุรกิจใหสินเชื่อนั้นมีโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายจากกรณีลูกหนี้คางชําระคางวด หรือไมมีความสามารถในการชําระหนี้ ดังนั้น การมีหลักทรัพยค้ําประกัน
หนี้ ที่ ครอบคลุมมูล หนี้ เปน เรื่องที่ ตองถือปฏิบั ติอยางรัด กุมและเขมงวด จึงขอให ฝายจัดการดําเนิน การเรงรัดการ
ฟองรองลูกหนี้รายดังกลาวและติดตามผลอยางใกลชิด
การแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2564 (เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยวา งบการเงินของบริษัทฯ ควรดําเนินการและปฏิบัติเชนที่ผาน
มา กลาวคือ มีการสอบทานงบไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจําป เชนเดิม เนื่องดวยบริษัทฯยังอยูในระหวาง
การอุทธรณตอศาลปกครอง เพื่อใหศาลยกเลิกคําสั่งของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่สั่งเพิกถอนหุนสามัญของ
บริษัทฯออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพราะถาศาลปกครองกลางมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวของตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัทฯจะกลับมามีสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯก็จะตองจัดใหมีการสอบทานงบรายไตร
มาสและตรวจสอบงบการเงินประจําป และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสนั้น ก็
เปนประโยชนในการบริหารงานของฝายบริหารดวยเชนกัน
ฝายบัญชีของบริษัทฯ ไดติดตอสํานักงานบัญชี 2 ราย คือ 1. บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชี
รอบปปจจุบันของบริษัทฯและบริษัทยอย และ 2. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก กลต. เชนกัน ใหเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2564 มาใหบริษัทพิจารณา โดยการ
นี้บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ไดเสนอคาบริการสอบทานงบรายไตรมาสและตรวจสอบบัญชีงบการเงินสําหรับป เปน
เงินรวม 750,000 บาท และเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินสําหรับปของบริษัทยอย เปนเงินรวม 320,000
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,070,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อยูในระหวางการพิจารณาเสนอ
คาบริการตรวจสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นวา หากบริษัท สอบบั ญชีธรรมนิติ จํากัด เสนอ
คาบริการตรวจสอบบัญชีมาในอัตราที่ต่ํากวา ก็เห็นควรแตงตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับรอบปบัญชี 2564 เพื่อลดภาระคาใชจายของบริษัทฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับโครงการปลูกไมขุดลอม (พะยูงและมะฮอกกานี) บนที่ดินแปลงดอนเมือง
ของบริษัทฯ เพราะหากไมพัฒนาและอยูในสภาพรกรางวางเปลา จะสงผลใหบริษัทฯ มีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางปละประมาณ 4 ลานบาท และการปลูกไมขุดลอมดังกลาวก็มีภาระคาใชจายในการดูแลไมสูงนักเมื่อเทียบกับการ
ปลูกไมผล ทั้งยังสามารถกอใหเกิดรายไดใหกับบริษัทในอนาคตอีกดวย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่สําหรับรอบบัญชีป 2563 นี้แลว โดยตลอดเวลาที่ผานมา
ไดรับความไววางใจและความรวมมือดวยดีจากคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ทานรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

( นางพนอ ปริกสุวรรณ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายไกรวิชติ ตันติเมธ)
กรรมการตรวจสอบ

(นายวานิช ตรีพทุ ธรัตน)
กรรมการตรวจสอบ

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ของบริษัท และ ที่แสดงในเว็บไซต www.sec.or.th และ www. ttlindustries.com
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (งบการเงิน)

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ จากกลุ่ม
บริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้น
ด้วย
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั
ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การจัดทํางบการเงินตามเกณฑ์ การดําเนินงานต่ อเนื่อง
เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯได้ ห ยุ ด ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นสิ่ งทอซึ่ งเป็ นส่ ว นงานเดี ย วของกิ จ การ และบริ ษัท ฯได้ ข าย
สิ นทรั พ ย์ที่เกี่ ย วข้องกับ การประกอบธุ รกิ จเสร็ จสิ้ นแล้ว นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯได้ข ายที่ ดินเปล่ า ที่ อาํ เภอธัญบุ รี
ปทุมธานี ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ก. ส่ งผลให้ปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ท้ งั หมด
หรื อเกือบทั้งหมดในรู ปเงินสดหรื อหลักทรัพย์ระยะสั้น (cash company) บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการลงทุนเพื่อพิจารณาหาธุรกิจใหม่ในอนาคต ในปี 2562 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยเพื่อดําเนินธุ รกิจการให้
สิ นเชื่ อภาคธุ รกิ จตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมข้อ 1.2 ข. ในการจัดทํางบการเงิ น
สําหรับปี ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯยังคงใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณา
ว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องเกณฑ์ใ นการจัดทํา งบการเงิ นของฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ และการสรุ ป ว่า ไม่ มี ค วามไม่แน่ นอนที่ มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั ฯภายใต้สถานการณ์ในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดย
• สอบถามผูบ้ ริ หารและได้รับคําชี้ แจงว่าบริ ษทั ฯมีความตั้งใจในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯยังคง
สรรหาธุ รกิจใหม่และพิจารณาความเป็ นไปได้ของแผนการลงทุน รวมถึงขอผลการประเมินความสามารถ
ในการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
• พิจารณาการศึกษาความเป็ นไปได้ในแผนการลงทุนในธุ รกิจใหม่ของบริ ษทั ฯโดยการ
• อ่านรายงานการประชุมของบริ ษทั ฯ
• ตรวจสอบหลักฐานการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทําการประเมินการศึกษาความเป็ นไปได้
เกี่ยวกับธุ รกิจใหม่
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• พิจารณาฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
• สอบทานประมาณการผลการดํา เนิ น งานที่ จ ัด ทํา โดยผูบ้ ริ ห ารโดยพิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของ
สมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณ เปรี ยบเทียบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
จริ งในอดีต เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการผลกําไรที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต
• ส่ งจดหมายถึงทนายความของบริ ษทั ฯเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคดีความ (ถ้ามี)
มูลค่ ายุติธรรมของอสั งหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุนทีใ่ ช้ ในการพิจารณาด้ อยค่ าและใช้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีราคาทุน (ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การ
ด้อยค่า) และบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนตามที่แสดงรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 ข้าพเจ้าให้ความสนใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของใช้พิจารณา
การด้อยค่าและใช้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น เนื่ องจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งที่จดั จ้างการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นการประมาณการที่สําคัญ ผูบ้ ริ หารได้ ผูป้ ระเมินราคา
อิ สระเพื่ อประเมิ นมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของอสั งหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น ซึ่ งผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระได้ใช้ เกณฑ์ วิ ธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดย
• อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
• พิจารณาความเหมาะสมของวิธีประเมิ นมูลค่าของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนที่ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
เลือกใช้
• พิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่ผปู ้ ระเมินราคาอิสระนํามาเปรี ยบเทียบกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ของบริ ษทั ฯเพื่อกําหนดมูลค่ายุติธรรม
• พิ จารณาความเหมาะสมของการประเมิ นโดยผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยและข้อมูลที่
ผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระนํามาเปรี ยบเที ยบกับอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นของบริ ษทั ฯเพื่อกําหนดมูลค่า
ยุติธรรม
• ประเมิ นความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิ สระ และความเที่ ยงธรรมของผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ โดยการ
ตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระเมินราคาอิสระ
• อ่านจดหมายตอบรับงานเพื่อทําความเข้าใจ ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุ ประสงค์ของการประเมินราคาของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
3
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• ทดสอบการคํา นวณและตรวจสอบความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ย วกับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของเงินให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10 และ 11 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมี
เงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ รวมจํานวน 358 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญ บริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญของเงิ นให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ สําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงิ นจากลูกหนี้ ไม่ได้
โดยพิ จารณาประวัติ การชําระคื นเงิ นให้ สิ นเชื่ อและดอกเบี้ ยของลู กหนี้ ร่ วมกับมู ลค่ าหลักประกันของลู กหนี้
ซึ่ ง ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานหลัก ประกัน ของลู ก หนี้ คื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษ ัท ย่ อ ยพิ จ ารณามู ล ค่ า
หลัก ประกันจากรายงานการประเมิ นมู ล ค่า ของผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระ ดังนั้นข้า พเจ้า จึ งให้ค วามสํา คัญกับ การ
ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดย
• ทําความเข้าใจกระบวนการประมาณการและการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ย่อย และการประเมิน
มูลค่าหลักประกัน
• ตรวจสอบความครบถ้วนของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
• ตรวจสอบการชํา ระคื น เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ และดอกเบี้ ย ของลู ก หนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่า งปี และภายหลัง
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
• ตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ งของหลักประกันโดยตรวจสอบเอกสารการรับจํานองหลักประกัน
• อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของหลักประกัน
• พิจารณาความเหมาะสมของวิธีประเมินมูลค่าของหลักประกันที่ผปู ้ ระเมินราคาอิสระเลือกใช้
• พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อ มู ล ที่ ผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระนํ า มาเปรี ยบเที ย บกับ หลัก ประกัน ของ
บริ ษทั ย่อยเพื่อกําหนดมูลค่าหลักประกัน
• ประเมิ นความรู ้ ค วามสามารถ ความเป็ นอิ ส ระ และความเที่ ย งธรรมของผู ้ป ระเมิ นราคาอิ ส ระ โดย
การตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระเมินราคาอิสระ
• อ่านจดหมายตอบรับงานเพื่อทําความเข้าใจ ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุ ประสงค์ของการประเมินราคาของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้า ที่ รับ ผิดชอบในการจัด ทํา และนํา เสนองบการเงิ นเหล่ า นี้ โดยถู ก ต้องตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํา งบการเงิ นที่ป ราศจากการแสดงข้อมู ล ที่ ข ดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่า จะเกิ ดจากการทุ จริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับ
กิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ลมี ห น้า ที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ลกระบวนการในการจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ น
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุล ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ น
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุ จริ ตจะสู ง กว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับ การสมรู ้ ร่วมคิ ด
การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั้ง ใจละเว้น การแสดงข้อ มู ล การแสดงข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ต รงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไม่ใ ช่ เพื่อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ นต่ อ ความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับกิ จการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ที่ อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้อ สงสั ย อย่า งมี นัย สํ า คัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข ้อสั ง เกตไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี ข องข้า พเจ้า ถึ ง การเปิ ดเผยข้อมู ล ที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิ น
หรื อหากเห็ น ว่ า การเปิ ดเผยดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ข้า พเจ้า จะแสดงความเห็ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ข้อ สรุ ป ของข้า พเจ้า ขึ้ นอยู่ก ับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ จนถึ ง วัน ที่ ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิจการ
หรื อของกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่ อ การกํา หนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษัท ข้า พเจ้า เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

6

Annual Report 2020

57

จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 6014
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 25 พฤศจิกายน 2563
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บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�อื�น
ส่วนของเงินให้สินเชื�อระยะยาวแก่ลูกหนี�ที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
เงินให้สินเชื�อระยะสั�นแก่ลูกหนี�
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินให้สินเชื�อระยะยาวแก่ลูกหนี� - สุทธิจากส่วนที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
- สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2563

งบการเงินรวม

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

7
8
6, 9

26,177,519
402,756,059
4,844,372

170,671,098
561,966,810
4,185,168

24,044,058
402,756,059
1,954,754

166,660,948
561,966,810
3,692,075

10

79,143,929

2,792,896

-

-

6
11
6

51,180,447
616,418
564,718,744

99,944,714
512,327
840,073,013

80,044,888
42,144,548
616,418
551,560,725

3,823,554
93,758,268
512,327
830,413,982

8
12
8
8

4,050,000
107,515,865
18,508,000

4,575,000
107,042,273
18,508,000

4,050,000
49,999,970
107,515,865
18,508,000

4,575,000
49,999,970
107,042,273
18,508,000

10

227,810,588

91,070,797

-

-

6
13
14
15
16
21

114,908,075
16,319,275
414,200
1,406,404
1,119,986
102,450
492,154,843
1,056,873,587

117,909,172
11,195,950
1,516,484
102,450
351,920,126
1,191,993,139

166,523,857
114,908,075
16,319,275
414,200
1,406,404
1,119,986
102,450
480,868,082
1,032,428,807

44,790,940
117,909,172
11,195,950
1,516,484
102,450
355,640,239
1,186,054,221

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

งบการเงินรวม

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
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รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

492,154,843
1,056,873,587

351,920,126
1,191,993,139

480,868,082
1,032,428,807

355,640,239
1,186,054,221

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�อื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

17
6

18
21

19
8.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

4,162,084
1,794,279
4,956,959
264,405
11,177,727

3,231,981
1,774,569
2,112,388
7,118,938

3,279,663
114,083
1,946,548
94,294
5,434,588

2,818,285
700,442
1,285,726
755,600
5,560,053

358,114
358,114
11,535,841

295,653
295,653
7,414,591

358,114
358,114
5,792,702

295,653
295,653
5,855,706

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000
474,476,000

150,000,000
474,476,000

150,000,000
474,476,000

150,000,000
474,476,000

150,000,000
275,055,199
(4,193,453)
1,045,337,746
1,056,873,587
-

150,000,000
408,919,936
1,182,612
1,184,578,548
1,191,993,139
-

150,000,000
256,353,558
(4,193,453)
1,026,636,105
1,032,428,807
-

150,000,000
404,539,903
1,182,612
1,180,198,515
1,186,054,221
-

2563

งบการเงินรวม

กรรมการ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

กําไรขาดทุน:
รายได้
2020
60รายได้ดอกเบี�ยAnnual
จากเงินให้สินเชืReport
�อ
รายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า
รายได้เงินปันผล

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2563

6, 10, 11

28,565,729
10,796,129
1,402,610
2,054,925

13

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

8,231,399
17,654,640
1,438,274
1,469,070

4,694,926
10,780,181
1,402,610
2,054,925

1,044,762
17,636,987
1,438,274
1,469,070

กรรมการ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้สินเชื�อ
รายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า
รายได้เงินปันผล
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการให้สินเชื�อ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

28,565,729
10,796,129
1,402,610
2,054,925
1,889,041
44,708,434

8,231,399
17,654,640
1,438,274
1,469,070
3,839,731
32,633,114

4,694,926
10,780,181
1,402,610
2,054,925
1,961,645
20,894,287

1,044,762
17,636,987
1,438,274
1,469,070
3,881,228
25,470,321

5,284,355
19,159,667
24,444,022
20,264,412
(4,129,149)
16,135,263

1,506,342
20,071,661
21,578,003
11,055,111
(2,371,558)
8,683,553

18,531,885
18,531,885
2,362,402
(548,747)
1,813,655

19,890,251
19,890,251
5,580,070
(1,276,550)
4,303,520

(6,720,082)
1,344,017

1,296,882
(259,376)

(6,720,082)
1,344,017

1,296,882
(259,376)

(5,376,065)
(5,376,065)

1,037,506
1,037,506

(5,376,065)
(5,376,065)

1,037,506
1,037,506

10,759,198

9,721,059

(3,562,410)

5,341,026

1.08

0.58

0.12

0.29

หมายเหตุ

2563

6, 10, 11
13

21

8.4
8.4, 21

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรสําหรับปี

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
474,476,000
474,476,000
474,476,000
474,476,000
150,000,000
150,000,000
-

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
150,000,000
150,000,000

กําไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
550,236,383
8,683,553
8,683,553
(150,000,000)
408,919,936
408,919,936
16,135,263
16,135,263
(150,000,000)
275,055,199
-

งบการเงินรวม

1,182,612
(5,376,065)
(5,376,065)
(4,193,453)

1,182,612
(5,376,065)
(5,376,065)
(4,193,453)
-

องค์ประกอบอื�นของส่วนผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนเกินทุน (ตํ�ากว่าทุน)
จากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื�น
หลักทรัพย์เผื�อขาย
ของส่วนผู้ถือหุ้น
145,106
145,106
1,037,506
1,037,506
1,037,506
1,037,506
1,182,612
1,182,612

รวม
1,324,857,489
8,683,553
1,037,506
9,721,059
(150,000,000)
1,184,578,548
1,184,578,548
16,135,263
(5,376,065)
10,759,198
(150,000,000)
1,045,337,746
-

(หน่วย: บาท)
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24
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

150,000,000
150,000,000
-

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
150,000,000
150,000,000
474,476,000
474,476,000
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
474,476,000
474,476,000
150,000,000
150,000,000
-

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
150,000,000
150,000,000
404,539,903
1,813,655
1,813,655
(150,000,000)
256,353,558
-

ยังไม่ได้จัดสรร
550,236,383
4,303,520
4,303,520
(150,000,000)
404,539,903

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,182,612
(5,376,065)
(5,376,065)
(4,193,453)

1,182,612
(5,376,065)
(5,376,065)
(4,193,453)

องค์ประกอบอื�นของส่วนผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนเกินทุน (ตํ�ากว่าทุน)
จากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื�น
หลักทรัพย์เผื�อขาย
ของส่วนผู้ถือหุ้น
145,106
145,106
1,037,506
1,037,506
1,037,506
1,037,506
1,182,612
1,182,612

1,180,198,515
1,813,655
(5,376,065)
(3,562,410)
(150,000,000)
1,026,636,105
-

รวม
1,324,857,489
4,303,520
1,037,506
5,341,026
(150,000,000)
1,180,198,515

(หน่วย: บาท)

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
รายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้สินเชื�อ
รายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปันผลรับ
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�อื�น
เงินให้สินเชื�อระยะสั�นแก่ลูกหนี�
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินให้สินเชื�อระยะยาวแก่ลูกหนี�
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับจากเงินให้สินเชื�อ
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

20,264,412

11,055,111

2,362,402

5,580,070

2,965,072
-108,075
-28,565,729
-10,796,129
(7,461)
358,114
-2,054,925

2,885,812
(8,231,399)
(17,654,640)
(1,469,070)

2,965,072
(108,075)
(4,694,926)
(10,780,181)
(7,461)
358,114
(2,054,925)

2,885,812
(1,044,762)
(17,636,987)
(1,469,070)

(17,944,721)

(13,414,186)

(11,959,980)

(11,684,937)

-52,250
48,764,267
(104,091)
-213,090,824
(414,200)
-

(99,944,714)
(100,761)
(93,863,692)
513

(52,250)
(104,091)
(414,200)
-

(100,761)
513

612,922
(562,779)
(182,791,676)
29,745,555
(4,181,062)
(157,227,183)

340,988
723,444
(206,258,408)
7,738,307
(1,254,479)
(199,774,580)

144,197
(661,830)
(13,048,154)
5,260,867
(1,206,729)
(8,994,016)

(72,706)
652,382
(11,205,509)
1,044,762
(1,233,598)
(11,394,345)

2563

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

64

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั�วคราวลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
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2563

งบการเงินรวม

194,719,117
-

2562

465,250,609
2,125,000

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
194,719,117
51,613,720
12,045,749

465,250,609
(93,758,268)
3,510,506

เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับจากเงินให้สินเชื�อ
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

29,745,555
(4,181,062)
(157,227,183)

7,738,307
(1,254,479)
(199,774,580)

5,260,867
(1,206,729)
(8,994,016)

1,044,762
(1,233,598)
(11,394,345)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั�วคราวลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื�อปรับปรุงที�ดินและซื�อสิ�งปลูกสร้างและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี�
ที�จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

2563

งบการเงินรวม

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

194,719,117
-4,774,797
8,000
-94,364
-

465,250,609
2,125,000
(252,221)
(1,277,703)
-

194,719,117
51,613,720
12,045,749
(210,000,000)
-4,774,797
8,000
(94,364)
-

465,250,609
(93,758,268)
3,510,506
(50,000,000)
(252,221)
(1,277,703)
(49,999,970)

89,000,000
(131,960,347)
13,463,889
2,054,925
162,416,423

90,000,000
(80,000,000)
18,043,596
1,469,070
495,358,351

89,000,000
(131,960,347)
13,447,942
2,054,925
16,059,945

90,000,000
(80,000,000)
18,025,943
1,469,070
302,967,966

(149,682,819)
(149,682,819)
(144,493,579)
170,671,098
26,177,519
-

(149,436,209)
(149,436,209)
146,147,562
24,523,536
170,671,098
-

(149,682,819)
(149,682,819)
(142,616,890)
166,660,948
24,044,058
-

(149,436,209)
(149,436,209)
142,137,412
24,523,536
166,660,948
-

317,181

563,791

317,181

563,791

-5,376,065

1,037,506

(5,376,065)

1,037,506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ทีทแี อล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ทั ที ที แอล อุ ตสาหกรรม จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนซึ่ ง จัดตั้ง และมี ภูมิ ล าํ เนา
ในประเทศไทย โดยมี ที่ อ ยู่ ต ามที่ จ ดทะเบี ย น (สํ า นั ก งานใหญ่ ) ของบริ ษัท ฯอยู่ ที่ เ ลขที่ 1168/47
อาคารลุ มพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร เดิมบริ ษทั ฯมี
ธุ รกิจหลัก คือ การผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนเพื่อจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
ได้หยุดดําเนิ นการผลิตและการดําเนิ นงานด้านสิ่ งทอตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ก.
รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุน้ ครั้งล่าสุ ด มีดงั นี้

1. บริ ษทั ไทยทีซี จํากัด
2. บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก
3. นายกีรติ พานิชชีวะ
4. บริ ษทั ศรี คีรี เอนเตอร์ ไพร์ ส จํากัด
5. นายทองเปา บุญ-หลง

สัดส่ วนการถือหุ น้
(ร้อยละของทุนชําระแล้ว)
38.71
18.83
5.10
4.82
4.82

1.2 การดําเนินงานทีย่ กเลิกและการสรรหาธุรกิจใหม่
ก.

การดําเนิ นงานที่ยกเลิก
เมื่ อ วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯได้ มี ม ติ ใ ห้ ห ยุ ด ดํา เนิ น การผลิ ต และ
การดําเนินงานด้านสิ่ งทอตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากมหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งส่ งผล
ให้เครื่ องจักร อุปกรณ์และอาคารสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ ในโรงงานถูกนํ้าท่วมได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก
ทําให้ตอ้ งปิ ดการดําเนิ นงานของโรงงานที่อาํ เภอธัญบุ รีอย่างถาวร บริ ษทั ฯประสบปั ญหาการดําเนิ นงาน
ขาดทุ นอย่า งต่ อเนื่ อ งอัน เนื่ อ งจากเครื่ องจัก รที่ ใ ช้ใ นการผลิ ตสามารถซ่ อมแซมแก้ไ ขได้เพีย งบางส่ ว น
ไม่สามารถผลิตได้อย่างเช่นอดีตที่ผา่ นมา ประกอบกับคําสั่งซื้อสิ นค้าจากลูกค้าได้ลดลงอย่างมาก แม้บริ ษทั ฯ
ได้พยายามแก้ไขโดยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรให้สามารถทําการผลิ ต
สิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพดีเช่นในอดีต แต่ก็ไม่สามารถลดสภาวะการขาดทุนได้ ซึ่ งจากการ
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วางแผนการดําเนิ นการผลิ ตในอนาคตก็ยงั ไม่สามารถพ้นการขาดทุนได้ บริ ษทั ฯจึงมีความจําเป็ นต้องปิ ด
โรงงานที่ ต้ งั อยู่ที่เขตดอนเมื องเพิ่มอีก 1 แห่ ง โดยบริ ษทั ฯได้ประกาศเลิ กจ้างพนักงานทั้งหมดตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2557 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการผลิตตามคําสั่งซื้ อล่วงหน้าที่มีอยูก่ ่อนแล้วให้เสร็ จสิ้ น
ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และทยอยขายสิ นค้าและวัสดุ คงเหลื อ ทั้งนี้ การหยุดผลิตและเลิกจ้างพนักงาน
ตามที่กล่าวข้างต้นนั้นมิได้เป็ นการเลิกกิจการของบริ ษทั ฯ
ต่ อ มาบริ ษัท ฯได้ รั บ แจ้ง จากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า การที่ บ ริ ษัท ฯหยุ ด การผลิ ต และ
การดําเนินงานด้านสิ่ งทอซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบริ ษทั ฯมีแผนการขายอาคาร เครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จสิ่ งทอซึ่ งเป็ นหน่วยงานเดี ยวของบริ ษทั ฯนั้นอาจเป็ นเหตุที่ทาํ ให้หุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯอาจเข้า ข่ายถู กพิจารณาเพิก ถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งสามารถสรุ ปเหตุการณ์ที่สาํ คัญ ได้ดงั นี้
- ในเดือนกันยายน 2558 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการขายอาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจสิ่ ง
ทอที่ได้หยุดการผลิตดังกล่าว
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯได้ขายที่ดินที่อาํ เภอธัญบุรี ปทุมธานี ให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ ยวข้องกัน
การขายสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วทํา ให้ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยประกาศให้บ ริ ษ ัท ฯเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ท้งั หมดหรื อเกือบทั้งหมดในรู ปเงินสดหรื อหลักทรัพย์ระยะสั้น (cash company)
- วัน ที่ 23 ธั น วาคม 2558 ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยขึ้ นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending)
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในระหว่างที่บริ ษทั ฯดําเนิ นการให้มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 23 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯเป็ น
การชัว่ คราว โดยขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศว่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯเข้าข่าย
อาจถู กเพิ ก ถอนจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นพร้ อมทั้งขึ้ นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance)
เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบว่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ
ยังคงขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) เพื่อสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯต่อไป จนกว่าจะ
สามารถดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดําเนินการให้บริ ษทั จดทะเบียนมีคุณสมบัติเพื่อ
กลับมาซื้อขายได้ตามปกติ
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีมติให้เพิกถอนหุ ้นสามัญ
ของบริ ษ ทั ฯจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นโดยให้มี ผลในวันที่ 18 มิ ถุ นายน 2562 และเปิ ดให้
ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลา 7 วันทําการ ระหว่างวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2562
- วัน ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2562 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเพิ ก ถอนหุ ้ น สามัญ ของ
บริ ษทั ฯจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯไม่เห็ นด้วยกับการเพิกถอนดังกล่าว จึงยื่นฟ้ องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยร่ วมกับผูถ้ ือหุ น้ อีก 5 รายต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เพือ่ ขอให้ศาลปกครอง
มีคาํ สั่งคุม้ ครองชัว่ คราว และมีคาํ พิพากษาให้เพิกถอนมติดงั กล่าว เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2562 ศาลปกครอง
กลางได้มีคาํ สั่งรับฟ้ องคดีของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งไม่รับคําฟ้ องคดีของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯจํานวน 5 ราย ซึ่ งร่ วมฟ้ องกับบริ ษทั ฯพร้อมกันนี้ศาลปกครองกลางได้มีคาํ สั่งยกคําขอทุเลาการ
บังคับคดี ต่อมาในวันที่ 17 กันยายน 2562 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านคําสั่งไม่รับฟ้ องไว้พิจารณา
ของศาลปกครองขั้นต้นต่อศาลปกครองสู งสุ ด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลปกครองสู งสุ ดพิพากษายืน
ตามคําสั่งไม่รับคําฟ้ องคดีของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯจํานวน 5 รายของศาลปกครองชั้นต้น
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯได้ช้ ี แจงต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า
บริ ษทั ฯมิได้มีความตั้งใจจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแต่อย่างใด และบริ ษทั ฯให้ความสําคัญอย่างมากต่อการรั กษาสถานะการเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนของบริ ษทั ไว้โดยได้มีการศึกษาธุ รกิจและโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งปั จจุบ นั บริ ษทั ฯกําลัง อยู่ในขั้นตอนการพิ จารณาลงทุ นธุ รกิ จใหม่ อย่า งไรก็ตาม บริ ษทั ฯมี ธุ รกิ จที่ ไ ด้
ดําเนิ นการแล้วได้แก่ ธุ รกิจให้เช่าที่ดินและธุ รกิจปลูกไม้ลอ้ มและจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพื่อดําเนินธุรกิจให้สินเชื่ อ
ภาคธุ รกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ข.
งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯสํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กั น ยายน 2563 และ 2562 จัด ทํา ขึ้ นโดยใช้ เ กณฑ์
การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่อง
ข.

การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมี มติให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยชื่ อบริ ษทั ทีทีแอล
แคปปิ ตอล จํากัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯถือหุ น้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว เพื่อดําเนิ น
ธุ รกิจการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าภาคธุ รกิจที่มีวตั ถุ ประสงค์ในการใช้สินเชื่ อเพื่อเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนหรื อเพื่อ
เสริ ม สภาพคล่ องให้ก ับ ธุ รกิ จ โดยสิ นเชื่ อ จะอยู่ใ นลัก ษณะสั ญ ญาเงิ นกู้ ซึ่ งจะต้อ งจํา นองหลัก ประกัน
อสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อจํานําหลักประกันสังหาริ มทรัพย์ หรื อการให้สินเชื่ อในลักษณะสัญญาขายฝาก ซึ่ ง
หมายถึงสิ นเชื่ อที่ตอ้ งโอนกรรมสิ ทธิ์ ของหลักประกันมาให้ไว้กบั บริ ษทั ย่อยทันทีในวันทําสัญญาขายฝาก
โดยมีเงื่อนไขหลักของการอนุมตั ิสินเชื่อดังนี้
1) ต้องเป็ นสิ นเชื่อที่มีสินทรัพย์เพื่อใช้ค้ าํ ประกันหนี้ และลูกหนี้ ผา่ นการประเมินความสามารถในการชําระ
หนี้
2) วงเงินสิ นเชื่อลูกค้าต่อรายไม่เกิน 50 ล้านบาท
3) วงเงินสิ นเชื่อต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าราคาตลาดของสิ นทรัพย์ที่นาํ มาใช้ค้ าํ ประกันหนี้
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ธุ รกิจให้สินเชื่อกับลูกค้าภาคธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยมีนโยบายคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และต้อง
มีสินทรัพย์ค้ าํ ประกันหนี้ ซึ่งจากนโยบายการให้สินเชื่ อดังกล่าวทําให้บริ ษทั ย่อยไม่เข้าเงื่อนไขการเป็ นธุ รกิจ
การให้สินเชื่ อที่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กาํ กับตามประกาศของกระทรวงการคลัง บริ ษทั ทีทีแอล แคปปิ ตอล จํากัดได้
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ทีทีแอล แคปปิ ตอล จํากัด มีเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ 9 ราย วงเงินรวม 364
ล้านบาท เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน ระยะเวลากู้ 1 - 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 8.5 - 12 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนภายในระยะเวลา 12 - 60 เดือน เงินให้สินเชื่ อดังกล่าวมีหลักประกันคือการ
จดจํานองที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและกรรมสิ ทธิ์ ในห้องชุด
1.3 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทําให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุ รกิจ ฝ่ ายบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กํา หนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า ลงวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ทีทีแอล อุ ตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ทีทีแอล แคปปิ ตอล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้สินเชื่อภาคธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
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เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯมี ม ติ ใ ห้ จ ั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยชื่ อ
บริ ษทั ที ทีแอล แคปปิ ตอล จํากัด โดยมีทุนจดทะเบี ยน 50 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯถื อหุ ้นร้ อยละ 100
ในบริ ษทั ดังกล่าว เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จการให้สินเชื่ อภาคธุ รกิ จโดยบริ ษทั ที ทีแอล แคปปิ ตอล จํากัด
ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงิ น ของบริ ษัท ย่ อ ยได้ จ ัด ทํา ขึ้ นโดยใช้ น โยบายการบัญ ชี ที่ สํ า คัญ เช่ น เดี ย วกัน กับ ของ
บริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

5
70

Annual Report 2020

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พเิ ศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุ กสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน
สํา หรั บ การรั บ รู ้ รายได้ท่ี เกิ ดขึ้ นจากสั ญญาที่ ทาํ กับ ลู ก ค้า โดยกิ จการจะรั บ รู้ รายได้ใ นจํานวนเงิ นที่
สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบ
ให้แก่ ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรั บ ปรุ ง ซึ่ งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้ สํ า หรั บ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ก ับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่ดัง ต่ อ ไปนี้ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้
จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผล
บังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน และ
จัดประเภทเงิ นลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น ทั้งนี้ หากเลื อกแสดงการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริ ษทั มี
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายประเภทตราสารทุ นของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนซึ่ งวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าว เป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวส่ วนเกิน
(ตํ่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่ถูกจัดประเภทใหม่ซ่ ึ งเคยแสดงรายการ
ภายใต้กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของกลุ่มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ นกําไรสะสม
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- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้ สินทรั พย์และ
หนี้สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้น
มีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้
เช่ ายัง คงต้องจัดประเภทสั ญญาเช่ า เป็ นสัญญาเช่ า ดํา เนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ า เงิ นทุ นโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่ า มาตรฐานฉบับ นี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ก) รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ
บริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู้ ร ายได้ด อกเบี้ ย จากเงิ นให้ สิ น เชื่ อตามเกณฑ์ค งค้า ง โดยรั บ รู ้ ตามวิ ธี อ ัต ราดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ งตามระยะเวลาของสัญญา บริ ษทั ย่อยหยุดรับรู้ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ อตามเกณฑ์คง
ค้างสําหรับสัญญาที่คา้ งชําระเกินกว่า 6 งวดขึ้นไป กรณี ที่เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ ลูกหนี้ รายนั้นๆ จะไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้ บริ ษทั ย่อยจะหยุดรับรู้รายได้ทนั ที
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ข) รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ค) เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
ง) รายได้ค่าเช่า
รายได้จากการให้เช่าที่ดินรับรู ้เป็ นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้
4.3 เงินให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนีแ้ ละค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ย่อยบันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการเก็บเงิ นจาก
ลูกหนี้ไม่ได้โดยพิจารณาร่ วมกับมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้
4.4 ลูกหนีอ้ นื่ และค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.5 เงินลงทุน
ก) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ ผื่ อ ขายแสดงตามมู ล ค่า ยุ ติธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
ได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง ซึ่ งจํานวนที่ตดั จําหน่าย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกัดอกเบี้ยรับ
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคาทุน
สุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ง) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
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บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุ นการทํารายการ
หลัง จากนั้น บริ ษ ทั ฯจะบันทึ ก อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ นด้วยราคาทุ นหักค่า เสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนอาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
อุปกรณ์และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ

-

10 - 20
5-8
5

ปี
ปี
ปี

ค่า เสื่ อ มราคารวมอยู่ใ นการคํา นวณผลการดํา เนิ น งานโดยไม่ มี ก ารติ ด ค่ า เสื่ อมราคาสํา หรั บ ที่ ดิ น และ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 สิ นทรัพย์ชีวภาพ
บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็ นต้นพะยูงและต้นมะฮอกกานี ซึ่ งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย
มูลค่ายุติธ รรมของต้นพะยูงและต้นมะฮอกกานี คํา นวณโดยใช้วิธีอ้างอิ งจากราคาขายในท้องตลาดหัก
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ผลกําไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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ในกรณี ท่ีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือ สิ นทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ บริ ษทั ฯจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษ ทั ฯบัน ทึ ก ต้นทุ น เริ่ ม แรกของสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนตามราคาทุ น ภายหลัง การรั บ รู ้ รายการเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
บริ ษ ทั ฯตัด จํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนที่ มี อายุก ารให้ป ระโยชน์ จาํ กัดอย่า งมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า
สิ นทรั พ ย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่ า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัดจํา หน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 - 10 ปี
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและการควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุ ก วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ฯจะทํา การประเมิ น การด้อ ยค่ า ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เงิ นลงทุน และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรั พ ย์หรื อมู ล ค่า จากการใช้สินทรั พ ย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า บริ ษ ทั ฯจะรั บ รู้ รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ มีข ้อบ่ง ชี้ ที่ แสดงให้เห็ นว่า ผลขาดทุ นจากการด้อยค่า ของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ รั บ รู ้ ใ นงวดก่ อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษ ทั ฯจะประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื นของ
สิ นทรั พย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นจากการกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ต้ อ ง
ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวด
ก่อน ๆ บริ ษทั ฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนทันที
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กภาษี เงิ นได้ปัจจุ บนั ตามจํานวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี ของรั ฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นซึ่ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกํา หนดให้ต้องวัดมู ลค่ าด้วยมูล ค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อ
ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ ค การประเมิ นมู ล ค่า ที่ เหมาะสมกับ แต่ ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ข ้อมู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลํา ดับ ชั้ น ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ใ ช้ ว ัด มู ล ค่ า และเปิ ดเผยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

78

ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่า จะเป็ นข้อมู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงิ นสดในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสํ า หรั บ สิ นทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ นที่ ถื อ อยู่ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
การจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการในเรื่ องที่ มีค วามไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพินิจและการประมาณการดัง กล่ าวนี้ ส่ ง
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิ ด ขึ้ นจริ งอาจแตกต่ า งไปจากจํา นวนที่ ป ระมาณการไว้ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการ
ที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ า ว่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานหรื อสั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิจ ในการประเมิ นเงื่ อนไขและรายละเอี ย ดของสัญ ญาเพื่ อ พิ จารณาว่า บริ ษ ทั ฯ
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยจําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณา
ร่ วมกับมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีอ้ นื่
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและอายุของ
หนี้ที่คงค้าง เป็ นต้น
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึ งความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปลี่ ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่
แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษ ทั ฯจะตั้ง ค่ า เผื่อ การด้อยค่า ของเงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ มื่ อ มูล ค่า ยุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า ว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุน
ดัง กล่ า วได้ล ดลงอย่า งมี ส าระสํ า คัญ หรื อ เป็ นระยะเวลานานหรื อ ไม่ น้ ัน จํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์/อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน และค่ าเสื่ อมราคา/ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ในการคํา นวณค่ า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องทํา การประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื่อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดินอาคารและอุ ปกรณ์ และอสังหาริ มทรั พย์
เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่า
กว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด
มูลค่ายุติธรรมหรื อการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวน
กําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุ รกิจที่สําคัญระหว่าง
กันกับบริ ษทั ฯในระหว่างปี สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีทีแอล แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั ควินเทตต์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
มีสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของ
กรรมการบริ ษทั ฯดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ อ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

4,695
79

1,045
42

136

16
157

136

16
157

ร้อยละ 2.0 - 2.5 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ร้อยละ 3 ต่อปี
ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ัท ย่อ ยและกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน *
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ ดอกเบีย้ รับล่ วงหน้ า **
บริ ษทั ย่อย

96

101

191

101

-

-

661

-

* แสดงรวมอยูใ่ น “สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น”
** แสดงรวมอยูใ่ น “รายได้รับล่วงหน้า”
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เงินให้ ก้ ูยมื แก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้า งของเงิ น ให้ กู้ยื ม ระหว่า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ
2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ และดอกเบีย้ ค้ างรับ
จากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีทีแอล แคปปิ ตอล จํากัด
รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ และ
ดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2562
เงินต้น
ดอกเบี้ย

เพิ่มขึ้น
เงินต้น
ดอกเบี้ย

ลดลง
เงินต้น
ดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2563
เงินต้น
ดอกเบี้ย

93,758

-

43,000

949

(94,613)

(949)

42,145

-

93,758

-

43,000

949

(94,613)

(949)

42,145

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.0 - 2.5
ต่อปี และ 2.0 ต่อปี ตามลําดับ มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนภายในระยะเวลา 12
เดือน และงวดสุ ดท้ายให้ชาํ ระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมด เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินให้กยู้ มื ที่
ไม่มีหลักประกัน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ และดอกเบีย้ ค้ างรับ
จากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีทีแอล แคปปิ ตอล จํากัด
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ และดอกเบีย้ ค้ างรับจาก
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2562
เงินต้น ดอกเบี้ย

เพิ่มขึ้น
เงินต้น ดอกเบี้ย

48,614

-

210,000

(3,823)

44,791

ลดลง
เงินต้น ดอกเบี้ย

3,746 (12,045)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2563
เงินต้น ดอกเบี้ย
(หมายเหตุ 9)

(3,651) 246,569

95

-

(80,045)

(95)

-

166,524

-
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เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.0 - 2.5
ต่อปี และอัตราร้ อยละ 2.5 ต่อปี ตามลํา ดับ มี กาํ หนดชําระคื นเงิ นต้นและดอกเบี้ ยเป็ นงวดตามที่ ระบุ ใ น
สั ญญาเงิ นกู้ภายในระยะเวลา 18 - 24 เดื อน และงวดสุ ดท้า ยให้ช ํา ระคื นเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ย คงเหลื อ
ทั้ง หมดภายในเดื อ นกรกฎาคม 2565 และเดื อ นพฤษภาคม 2564 ตามลํา ดับ เงิ น ให้ กู้ยื ม ดัง กล่ า วเป็ น
เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯมี ค่ า ใช้จ่ า ยผลประโยชน์ พ นัก งานของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8
8

ผลประโยชน์ระยะสั้น
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ได้มา
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
78
64
26,100
26,178

170,607
170,671

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
50
50
23,994
24,044

166,611
166,661

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์แ ละเงิ น ฝากประจํา มี อ ัต ราดอกเบี้ ยระหว่ า งร้ อ ยละ
0.05 - 1.15 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.1 - 1.6 ต่อปี )
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8.

เงินลงทุน

8.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย
ยุติธรรม
ตัดจําหน่าย ยุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากประจําที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
รวมเงินฝากในสถาบันการเงิน
หลักทรั พย์ เผื่อขาย
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนในประเทศ
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรั พย์ เผื่อขาย
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุน

111,197
111,197

111,197
111,197

320,970
320,970

320,970
320,970

165,054
(4,292)
160,762

160,762
160,762

150,001
1,903
151,904

151,904
151,904

130,797

130,966

89,093

89,193

130,797
402,756

130,966
402,925

89,093
561,967

89,193
562,067

5,000
(950)
4,050

4,050
4,050

5,000
(425)
4,575

4,575
4,575

107,516
107,516

107,522
107,522

107,042
107,042

108,694
108,694

18,508
18,508
130,074
532,830

18,508
18,508
130,125
629,092
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8.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดมีระยะเวลาครบกําหนดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บ้านปู จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
รวม

25,032
10,000
5,500
9,998
10,000
50,247
20,020
130,797

5,115
1,518
25,000
20,000
25,596
10,032
20,255
107,516

-

30,147
1,518
35,000
5,500
9,998
20,000
35,596
50,247
10,032
20,255
20,020
238,313

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
รวม

30,000
9,000
10,088
10,005
30,000
89,093

15,000
1,525
35,000
5,523
9,994
20,000
10,000
10,000
107,042

-

30,000
9,000
15,000
1,525
10,088
45,005
5,523
9,994
20,000
10,000
40,000
196,135
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8.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 เงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั อื่นของบริ ษทั ฯมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้

ราคาทุน

ร้อยละ
บริ ษทั เทยิน โพลีเอสเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สนามกอล์ฟเมืองเอก จํากัด

ผลิตและแปรรู ปเส้นใย
โพลีเอสเตอร์
ให้บริ การสนามกอล์ฟ

2563

2562

ไทย

2.69

14,742

14,742

ไทย

0.50

3,766

3,766

18,508

18,508

รวม

8.4 กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,183
145

ยอดยกมาต้นปี (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
จากการตีราคา (ก่อนภาษีเงินได้)
ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้)
9.

(6,720)
1,344
(4,193)

1,297
(259)
1,183

ลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น

-

-

95

-

2,984
1,808
52
4,844

493
3,692
4,185

1,808
52
1,955

3,692
3,692
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10. เงินให้ สินเชื่ อระยะยาวแก่ ลูกหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดเงินให้สินเชื่อระยะยาวแก่ลูกหนี้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
306,955
93,864
(79,144)
(2,793)

เงินให้สินเชื่ อระยะยาวแก่ลูกหนี้
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้สินเชื่ อระยะยาวแก่ลูกหนี้ - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

227,811

91,071

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีเงิ นให้สินเชื่ อระยะยาวแก่ลูกหนี้ ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 8.5 - 12.0 ต่อปี และ 11.0 - 12.0 ต่อปี ตามลําดับ มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นงวดตามที่
ระบุในสัญญาเงิ นกู้ภายในระยะเวลา 18 - 60 เดื อน งวดสุ ดท้ายให้ชาํ ระคืนเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ยคงเหลื อ
ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2567 เงินให้สินเชื่อดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินและที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้าง
11. เงินให้ สินเชื่ อระยะสั้ นแก่ ลูกหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีเงิ นให้สินเชื่ อระยะสั้นแก่ลูกหนี้ ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้ อ ยละ 9.0 - 10.0 ต่ อ ปี และ 10.5 - 12.0 ต่ อ ปี ตามลํา ดับ มี ก ํา หนดชํา ระคื น เงิ น ต้น และดอกเบี้ ยเป็ น
รายเดื อนภายในระยะเวลา 12 เดื อน และงวดสุ ดท้ายให้ช ํา ระคื นเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ย คงเหลื อทั้งหมด
เงินให้สินเชื่อดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจํานองกรรมสิ ทธิ์ ในห้องชุดและที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ทีทีแอล
แคปปิ ตอล จํากัด

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
2563
2562

50,000

50,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100

100

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2563
2562

50,000
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ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นรวมข้อ 1.2 ข. เมื่ อวันที่ 22 กุม ภาพันธ์ 2562 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯมี ม ติ ใ ห้ จ ัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่อ ยชื่ อ บริ ษ ัท ที ที แ อล แคปปิ ตอล จํา กัด ทุ น จดทะเบี ย น
50 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯถื อหุ ้นร้ อยละ 100 ในบริ ษทั ดังกล่าว เพื่อดําเนิ นธุ รกิจการให้สินเชื่ อภาคธุ รกิ จที่ มี
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการใช้สิ นเชื่ อเพื่อเป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวีย นหรื อเพื่ อเสริ ม สภาพคล่ อ งให้ก ับ ธุ รกิ จ บริ ษ ัท
ทีทีแอล แคปปิ ตอล จํากัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
13. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

ราคาทุน
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
ที่ดิน
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
154,084
157,193
(39,176)
(39,284)
114,908

117,909

รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

88

2562

ที่ดิน - เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ (ที่ต้งั โรงงานที่ 1
เขตดอนเมือง ปิ ดดําเนิ นการเดือนมิถุนายน 2557)
ที่ดินเปล่า - อําเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
(ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า)

-

3,109

114,908

114,800

รวม

114,908

117,909
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีตน้ ปี
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
117,909
117,909
(3,109)
108
114,908
117,909

ที่ดินที่เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 940 ล้านบาทถึง 1,524
ล้านบาท ซึ่ งประเมิ นในเดือนมิถุนายน 2560 โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ 3 ราย โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคา
ตลาด (Market Comparison Approach) ในเดือนกันยายน 2563 บริ ษทั ฯโอนเปลี่ยนประเภทที่ดินแปลงนี้จาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินที่ใช้ในการดําเนินงาน
ที่ดินเปล่าที่อาํ เภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 114.9 ล้านบาท
ประเมินในเดือนมิถุนายน 2563 โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ 1 ราย โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market
Comparison Approach) (2562: 114.8 ล้านบาท ประเมินในเดือนมิถุนายน 2560 โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ 3
ราย โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)) จากการประเมิ นใหม่ทาํ ให้มีการ
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จํานวน 0.1 ล้านบาทในระหว่างปี ปั จจุบนั
ในระหว่า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท ฯมี ร ายได้ค่ า เช่ า จากที่ ดิ น เปล่ า ที่ อ ํา เภอบ้า นสร้ า ง
ปราจีนบุรี จํานวน 1.4 ล้านบาท (2562: 1.4 ล้านบาท)
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14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
1 ตุลาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
30 กันยายน 2562
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า
30 กันยายน 2563
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
1 ตุลาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
30 กันยายน 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่วนที่จาํ หน่าย
30 กันยายน 2563
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
1 ตุลาคม 2561
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2563

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุ ง

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

อุปกรณ์และ
เครื่ องใช้

ยานพาหนะ

3,455
3,109
6,564

13,100
113
13,213
315
13,528

4,352
139
4,491
10
(89)
4,412

10,037
10,037
10,037

995
995

27,489
252
27,741
4,775
(89)
3,109
35,536

-

6,225
658
6,883
668

4,002
123
4,125
85

3,430
2,007
5,437
2,008

-

13,657
2,788
16,445
2,761

-

7,551

(89)
4,121

7,445

-

(89)
19,117

-

-

100
100
100

-

-

100
100
100

-

6,330

266

4,600

-

11,196

6,564

5,977

191

2,592

995

16,319

รวม

ค่ าเสื่อมราคาสําหรับปี
2562 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

2,788

2563 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

2,761

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ นประมาณ 4.3 ล้านบาท
(2562: 4.5 ล้านบาท)
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15. สิ นทรัพย์ชีวภาพไม่ หมุนเวียน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นพะยูง
ต้นมะฮอกกานี
รวม
243
171
414
243
171
414

ประมาณการและสมมติฐานที่สาํ คัญในการคํานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
ต้นพะยูงและต้นมะฮอกกานี
ราคาต้นพะยูงและต้นมะฮอกกานี ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ขาย เช่น ค่าขนส่ ง
จํานวนของต้นพะยูงและต้นมะฮอกกานี รวมการคาดการณ์ ส่วนสู ญเสี ยจากการปลูกโดยพิจารณาร่ วมกับ
ความเสี่ ยงอุทกภัยและภัยพิบตั ิ
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ สํ า คัญ ต่ อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ชี ว ภาพ ณ วัน ที่
30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
ราคาต้นพะยูงและต้นมะฮอกกานี
41
(41)
จํานวนต้นพะยูงและต้นมะฮอกกานี
41
(41)
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16. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

ราคาทุน
1 ตุลาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
30 กันยายน 2562
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย
30 กันยายน 2563
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 ตุลาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
30 กันยายน 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
30 กันยายน 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2563
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2562 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายการบริ หาร)
2563 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายการบริ หาร)

1,456
1,278
2,734
94
(94)
2,734
1,120
98
1,218
204
(94)
1,328
1,516
1,406
98
204

17. เจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้อื่น
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งบการเงินรวม
2563
2562
2,806
2,489
1,356
743
4,162
3,232

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,806
2,489
474
329
3,280
2,818
27

18. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํา นวนเงิ น สํ า รองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนัก งานซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนัก งานเมื่ อ ออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
338
20
358

กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 19 ปี
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
1.57
3.00
1.91 - 22.92
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
19.

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(46)
56
55
(46)
(33)
39

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ส่ ว นหนึ่ งไว้เ ป็ นทุ น สํา รองไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี หั ก ด้ว ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงิ นปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
กรรมการและพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าที่ปรึ กษา
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10,776
2,965
209

10,970
2,886
915

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
10,776
2,965
209

10,970
2,886
915
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21. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

4,200

2,372

620

1,277

(71)
4,129

2,372

(71)
549

1,277

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในกําไรขาดทุน

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

(1,344)

259
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
20,264

11,055

2,362

5,580

ร้อยละ 20
4,052

ร้อยละ 20
2,211

ร้อยละ 20
472

ร้อยละ 20

77
4,129

161
2,372

77
549

161

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน

1,116

1,277

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม

71
1,049
1,120

-

-

296
296

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 บริ ษัท ฯมี ร ายการผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ใ ช้ จ ํา นวน
39 ล้า นบาท (2562: 39 ล้า นบาท) ที่ บ ริ ษ ทั ไม่ไ ด้บ นั ทึ ก สิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯอาจไม่นาํ ผลแตกต่างชัว่ คราวข้างต้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคต
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22. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ น้ )
กําไรต่อหุ น้ (บาท/หุ น้ )

งบการเงินรวม
2563
2562
16,135
8,684
15,000
15,000
1.08
0.58

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,814
4,304
15,000
15,000
0.12
0.29

23. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ในอดี ต บริ ษทั ฯดําเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียวคือ การผลิ ตเส้นด้าย
และผ้าผืนเพื่ อจําหน่ าย และดํา เนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิ ศาสตร์ เดี ย วคื อ ประเทศไทย อย่างไรก็ ตาม บริ ษทั ฯ
ได้ยกเลิกส่ วนงานดําเนินงานดังกล่าวแล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 1.2 ก.
ปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงาน ดังนี้
- ส่ วนงานให้สินเชื่ อภาคธุ รกิจ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ข. บริ ษทั ย่อย
เริ่ มดําเนิ นธุ รกิจหลักคือการให้สินเชื่ อภาคธุ รกิจและมีรายได้หลักคือดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่ อและ
ดําเนิ นธุ รกิจเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดย
พิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไร
หรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
- ส่ วนงานปลูกไม้ลอ้ ม เป็ นส่ วนงานเพาะเลี้ยงและจําหน่ายต้นพะยูงและต้นมะฮอกกานี และดําเนินธุ รกิจ
เขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย
ส่ วนงานปลูกไม้ลอ้ มเป็ นส่ วนงานที่เริ่ มดําเนิ นงานภายในปี 2563 บริ ษทั ฯไม่มีการขายและไม่มีการรั บรู ้
รายได้จากส่ วนงานดังกล่าวในระหว่างปี
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24. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี 2562
เงินปั นผลประจําปี 2561

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผล
จ่ายต่อหุ ้น
(บาท)

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

150

10

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

150

10

25. ภาระผูกพัน
25.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ จาํ นวน 0.3
ล้านบาท (2562: ไม่มี)
25.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
กลุ่ มบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ ายานพาหนะและสัญญาการบริ การโดยมี
ระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี
กลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
จ่ายชําระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.4
0.1

0.9
0.4

0.4
0.1

0.9
1.0

25.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาแต่ งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาแต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงิ นเพื่อจัดหาบริ ษทั หรื อธุ รกิ จที่ มีศกั ยภาพในการเข้าไป
ลงทุ น และให้ค วามช่ ว ยเหลื อ บริ ษ ัท ฯในการดํา เนิ นกระบวนการเข้า ลงทุ น ในบริ ษ ทั เป้ าหมายรวมถึ ง
ให้ค าํ แนะนํา และช่ วยเหลื อบริ ษ ทั ฯในการขอวงเงิ นกู้จากสถาบันการเงิ นเพื่ อใช้สํา หรั บ การเข้า ลงทุ น
ดังกล่าว ภายใต้สัญญานี้ มีการกําหนดการชํา ระเงิ นเป็ นตามขั้นความสําเร็ จของงานตามเกณฑ์ที่ระบุ ใ น
สัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี
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บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อรับบริ การด้านงานสิ นเชื่ อกับบริ ษทั ในประเทศ
สองแห่ ง โดยทั้งสองบริ ษทั จะให้ความช่ วยเหลื อด้านการจัดหาลู กหนี้ สินเชื่ อและคัดกรองเบื้องต้น การ
วิเคราะห์พิจารณาสิ นเชื่ อ ร่ างสัญญาและจดทะเบียนนิ ติกรรม รวมถึ งบริ การหลังการปล่อยสิ นเชื่ อ ภายใต้
สัญญานี้ บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนี ยมการจัดการให้แก่บริ ษทั ดังกล่าวโดยคํานวณในอัตราร้อยละ
ของรายได้ดอกเบี้ ยจากเงิ นให้สิ นเชื่ อตามเกณฑ์ที่ระบุ ใ นสั ญญา สั ญญานี้ ไม่มีก าํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ด
จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิก
26. ลําดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 และ 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี สิ น ทรั พ ย์ที่ ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินฝากประจําที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

4

161

-

165

111
-

131
108
115

-

111
131
108
115

Annual Report 2020

34

99

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินฝากประจําที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

4

152

321
89
109
- 1,055 - 1,639

-

156

321
89
109
- 1,055 - 1,639

27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ที่ สํ า คัญ ของกลุ่ ม บริ ษัท ตามที่ นิ ย ามอยู่ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วยเงิ นสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ นสด เงิ นลงทุ น ลู ก หนี้ อื่ น เงิ น ให้สิ นเชื่ อ แก่ ลู ก หนี้ เงิ นให้กู้ยืม และเจ้า หนี้ อื่ น กลุ่ ม บริ ษ ัท
มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้อื่น และเงินให้กยู้ มื ฝ่ ายบริ หารควบคุมความ
เสี่ ย งนี้ โดยการกํา หนดให้มีนโยบายและวิธี การในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริ ษ ทั จึ ง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้อง
สู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อ คือ มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ อื่น เงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ และเงินให้กยู้ ืมที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษ ทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นลงทุ นใน
ตราสารหนี้ และเงินให้กยู้ ืม อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ส ามารถแยกตามวัน ที่
ครบกําหนดหรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดงั นี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
เงินให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อระยะยาวแก่ลูกหนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
รวม

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

242
51
79
372

228
108
336

-

23
23

3
161
5
4
19
192

26
403
5
51
307
4
108
19
923

-

-

-

-

4
4

4
4

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
เงินให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อระยะยาวแก่ลูกหนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม
2563
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

1 ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม
2562
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

0.05 - 1.15
0.25 - 3.80
9.00 - 10.00
8.50 - 12.00
2.78 - 3.90
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

70
410
100
3
583

91
107
198

-

98
98

3
152
4
5
19
183

-

-

-

-

3
3

171 0.10 - 1.60
562 0.80 - 3.90
4
100 10.50 - 12.00
94 11.00 - 12.00
5
107 2.16 - 3.80
19
1,062
3
3
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
รวม

1 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
5 ปี
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

242
-

-

-

22
-

2
161
2

24
403
2

0.05 - 1.15
0.25 - 3.80
-

43

-

-

-

-

43

2.00

80
365

167
108
275

-

22

4
19
188

247
4
108
19
850

2.00 - 2.50
2.78 - 3.90
-

-

-

-

-

3
3

3
3

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
รวม

102

1 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
อัตรา
5 ปี
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

70
410
-

-

-

95
-

2
152
3

167
562
3

0.10 - 1.60
0.80 - 3.90
-

94

-

-

-

-

94

2.00

4
578

45
107
152

-

95

5
19
181

49
5
107
19
1,006

-

-

-

-

3
3

3
3
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2.16 - 3.80
-

37

27.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท จัด อยู่ใ นประเภทระยะสั้ น หรื อ
มี อตั ราดอกเบี้ย ใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ได้แก่ เงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นลงทุ น ลูกหนี้ อื่น
เงิ นให้สินเชื่ อแก่ ลู กหนี้ เงิ นให้กู้ยืม และเจ้าหนี้ อื่น กลุ่ มบริ ษทั จึ ง ประมาณมูล ค่า ยุติธ รรมของเครื่ องมื อ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ จ ะครบกํา หนดในระยะเวลาอัน สั้ น ได้แ ก่ เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้อื่น เงินให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และเจ้าหนี้อื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) มูลค่ายุติธรรมของเงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวและเงิ นให้สินเชื่ อระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ คํานวณจาก
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อที่มีลกั ษณะและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกันสุ ทธิ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่ งคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนที่ประกาศ
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่ สําคัญของกลุ่ มบริ ษทั คื อ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ น
ที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน
2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.011 (2562: 0.006) และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ 0.006:1 (2562: 0.005:1)
29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
29.1 เมื่ อ วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2563 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ยื่ น ฟ้ องลู ก หนี้ ของบริ ษ ัท ย่อ ยที่ ผิ ด นัด ชํา ระหนี้ รายหนึ่ ง
มี มู ล หนี้ ตามคํา ฟ้ องรวม 53.97 ล้า นบาท ต่ อ ศาลแพ่ง ซึ่ งลู ก หนี้ รายดัง กล่ า วได้จ ดจํา นองที่ ดิ น พร้ อ ม
สิ่ งปลูกสร้างเพื่อคํ้าประกันหนี้ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้ประเมินมูลค่าหลักประกันหนี้เปรี ยบเทียบ
มูลหนี้ ตามคําฟ้ องแล้วมูลค่า หลักประกันหนี้ ดงั กล่าวมีมูล ค่าเพียงพอ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยจึ งมิ ไ ด้
พิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตามนโยบายการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ย่อย
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29.2 เมื่ อวันที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ เห็ น ชอบให้เ สนอต่อ ที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจํา ปี ซึ่ งจะจัด ขึ้ นในเดื อนมกราคม 2564 เพื่ ออนุ ม ตั ิ ก ารจ่า ยเงิ นปั น ผลให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น
ในอัตราหุ ้นละ 5 บาท รวมเป็ นเงิ น 75 ล้า นบาท เงิ นปั นผลนี้ จะจ่ายและบันทึ ก บัญชี ภายหลังจากได้รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2562 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในปี ปั จจุ บนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้

รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น

งบการเงินรวม
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่ รายงานไว้
1,469
3,840
5,309

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่ รายงานไว้
1,469
3,881
5,350

31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
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