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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
(บริษัท) ตามลําดับ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี                     
30 กันยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง     
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและ     
เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั  
ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน 
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้นาํเ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 (ฉ) และ 8 ของงบการเงิน 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
 

สินค้าของกลุ่มบริษทัเป็นช้ินส่วนโลหะและพลาสติก
ของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับยานยนต ์และช้ินส่วน
อุปกรณ์ สํ านั ก งานอัต โนมั ติ  ท่ี มี ก ารพัฒ น าท าง
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว และการมีสินค้าคงเหลืออยู่เป็น
จาํนวนมาก จึงมีความเส่ียงทั้งการลา้สมยัและการเส่ือม
คุณภาพของวตัถุดิบ ช้ินส่วนและสินคา้ท่ีผลิตระหว่าง
การเก็บ รักษา  เน่ื องด้วยสินค้าคงเห ลือมี มูลค่าท่ี มี
นัยสําคญั และการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับของ
สินคา้คงเหลือนั้นอาศยัดุลพินิจและวิจารณญาณของฝ่าย
บริหารค่อนข้างมาก ดังนั้ น  ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการทาํความเขา้ใจ 
เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ วิธีการ
บริหารจัดการสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท โดยการ
สอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบ และทดสอบการออกแบบ
และการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเร่ืองการอนุมัติ
รายงานสินคา้ลา้สมยัและรายงานการคาํนวณมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บ 
 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณารายงานสินคา้ลา้สมยัโดยทดสอบการ
คาํนวณ ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานจากการสุ่ม
ตัวอย่างกับเอกสารท่ีเก่ียวข้อง สังเกตการณ์ตรวจนับ
สินค้าคงเหลือส้ินปี และเปรียบเทียบการตัดจาํหน่าย
สินค้าในงวดปัจจุบันกับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงของ
สินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้ในปีก่อน 
 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดท้ดสอบมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดย
สุ่มตวัอยา่งราคาขายสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัวนัส้ินปี
กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประมาณการตน้ทุนใน
การขาย และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ      
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน     
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ     
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน    
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน     
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก  
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง       
การควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน    
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี     
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่         
ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของ
ขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้า      
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  
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 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง           
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มี   
การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 

 

(นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3636 
 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
26 พฤศจิกายน 2564 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,427,162,985 2,518,240,563 2,091,954,413 2,227,121,161 

ลูกหน้ีการคา้ 5, 7 1,861,998,773 1,852,411,332 1,420,681,415 1,523,789,793 

ลูกหน้ีอ่ืน 5 203,465,492 104,726,405 183,554,206 93,994,194

สินคา้คงเหลือ 8 1,554,249,065 1,191,279,037 1,103,691,092 802,953,426 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,046,876,315 5,666,657,337 4,799,881,126 4,647,858,574

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 299,998,000 299,998,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,483,707,498 2,152,184,205 1,864,451,120 1,517,326,077 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,375,755 18,199,213 15,903,467 13,676,388 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 32,489,189 8,648,382 15,878,265 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,443,636 13,261,995 4,567,636 5,541,995 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,548,016,078 2,192,293,795 2,200,798,488 1,836,542,460

รวมสินทรัพย์ 8,594,892,393 7,858,951,132 7,000,679,614 6,484,401,034

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 5 1,551,182,265 1,449,562,213 1,258,540,705 1,277,377,249 

เจา้หน้ีอ่ืน 5 320,953,606 252,318,502 251,248,045 224,164,131 

เจา้หน้ีค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 38,200,266 47,803,708 30,888,561 46,953,167 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 89,109,069 53,892,992 17,528,527 -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 66,833,954 12,590,031 51,687,634 5,505,325
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,066,279,160 1,816,167,446 1,609,893,472 1,553,999,872 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11 185,006,707 122,646,805 37,947,733     -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 - 9,524,160       - 9,524,160       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 12 371,231,548 378,726,232 302,668,824 319,114,462

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 556,238,255 510,897,197 340,616,557 328,638,622 

รวมหนีสิ้น 2,622,517,415 2,327,064,643 1,950,510,029 1,882,638,494

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน
   (หุ้นสามัญจาํนวน 23,898 พันหุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 238,981,000 238,981,000 238,981,000 238,981,000

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  

   (หุ้นสามัญจาํนวน 20,898 พันหุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 208,981,000 208,981,000 208,981,000 208,981,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 13 653,700,000 653,700,000 653,700,000 653,700,000

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 14 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,084,693,978 4,644,205,489 4,162,488,585 3,714,081,540
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,972,374,978 5,531,886,489 5,050,169,585 4,601,762,540

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,594,892,393 7,858,951,132 7,000,679,614 6,484,401,034

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 5, 15 17,013,023,426 11,613,823,349 14,464,606,987 9,720,138,004 

เงินปันผลรับ 5, 9 - - 49,999,667 49,999,667 

รายไดอ่ื้น 5 141,129,037 154,169,803 115,580,031 144,721,082 

รวมรายได้ 17,154,152,463 11,767,993,152 14,630,186,685 9,914,858,753

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 5, 16 15,601,014,861 10,983,887,889 13,188,545,518 9,187,478,873 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 5, 16 387,891,345 167,006,375 367,128,814 152,871,295 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 16 398,379,950 332,374,866 322,066,993 293,252,313 

ตน้ทุนทางการเงิน 6,539,599 4,528,147 843,501 -

รวมค่าใช้จ่าย 16,393,825,755 11,487,797,277 13,878,584,826 9,633,602,481

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 760,326,708 280,195,875 751,601,859 281,256,272 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 118,546,174 30,004,199 106,205,437       19,664,261       

กาํไรสําหรับปี 641,780,534 250,191,676 645,396,422 261,592,011

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

  กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

  ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 12 9,611,610 37,005,896 14,989,529 37,307,062

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,922,322)         (7,461,412)        (2,997,906)         (7,461,412)        

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,689,288 29,544,484 11,991,623 29,845,650

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 649,469,822 279,736,160 657,388,045 291,437,661

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 18 30.71 11.97 30.88 12.52 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ที่ออกและ มูลค่า สาํรองตาม รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 208,981,000 653,700,000 25,000,000 4,573,450,662 5,461,131,662

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

    เงินปันผล 19 - - - (208,981,333) (208,981,333)
    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ - - - (208,981,333) (208,981,333)

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 250,191,676 250,191,676

     กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - 29,544,484 29,544,484
รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 279,736,160 279,736,160

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 208,981,000 653,700,000 25,000,000 4,644,205,489 5,531,886,489

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ที่ออกและ มูลค่า สาํรองตาม รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 208,981,000 653,700,000 25,000,000 4,644,205,489 5,531,886,489

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

    เงินปันผล 19 - - - (208,981,333) (208,981,333)
    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ - - - (208,981,333) (208,981,333)

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 641,780,534 641,780,534

     กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - 7,689,288 7,689,288
รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 649,469,822 649,469,822

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 208,981,000 653,700,000 25,000,000 5,084,693,978 5,972,374,978

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ที่ออกและ มูลค่า สาํรองตาม รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2562 208,981,000 653,700,000 25,000,000 3,631,624,879 4,519,305,879

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผล 19 - - - (208,981,000) (208,981,000)
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (208,981,000) (208,981,000)

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 261,592,011 261,592,011

     กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - 29,845,650 29,845,650
รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 291,437,661 291,437,661

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 208,981,000 653,700,000 25,000,000 3,714,081,540 4,601,762,540

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ที่ออกและ มูลค่า สาํรองตาม รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2563 208,981,000 653,700,000 25,000,000 3,714,081,540 4,601,762,540

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผล 19 - - - (208,981,000) (208,981,000)
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (208,981,000) (208,981,000)

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 645,396,422 645,396,422

     กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - 11,991,623 11,991,623
รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 657,388,045 657,388,045

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 208,981,000 653,700,000 25,000,000 4,162,488,585 5,050,169,585

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 641,780,534 250,191,676 645,396,422 261,592,011

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 118,546,174 30,004,199 106,205,437      19,664,261      

ตน้ทุนทางการเงิน 6,539,599 4,528,147 843,501 -

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 409,335,393 369,089,393 269,120,599 237,225,608 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (14,604,711) (30,226,397) (11,838,125) (26,309,343)

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (983,606) (6,852,393) (590,743) (5,669,567)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,711,085 (19,027,871) 6,711,728 (20,746,238)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 12 29,814,106 32,616,734      24,624,017 27,169,603 

เงินปันผลรับ 5 - - (49,999,667) (49,999,667)

1,197,138,574 630,323,488 990,473,169 442,926,668

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (4,754,547) (448,111,549) 107,828,984 (472,274,836)

ลูกหน้ีอ่ืน (100,494,208) (1,841,159) (89,536,625) (23,695,171)

สินคา้คงเหลือ (361,986,422) (157,664,103) (300,146,923) (176,972,093)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 802,804 (1,162,440) 958,804 (1,297,440)

เจา้หน้ีการคา้ 107,212,687 532,786,225 (24,054,556) 545,122,693

เจา้หน้ีอ่ืน 68,700,731 24,833,043 27,000,473 31,615,936

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย 12 (27,697,180) (16,295,918) (26,080,126) (13,456,116)

จ่ายภาษีเงินได้ (97,811,003)     - (88,423,459) -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 781,111,436 562,867,587 598,019,741 331,969,641

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,760,884        27,187,482      4,760,234 22,396,363

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (572,386,630)   (244,432,297)   (561,006,722) (205,717,524)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,792,919) (6,797,720) (11,661,920)       (2,607,720)       

เงินปันผลรับ - - 49,999,667 49,999,667

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (580,418,665) (224,042,535) (517,908,741) (135,929,214)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (87,346,987) (50,895,982) (17,848,831)       -

เงินปันผลจ่าย 19 (208,981,333) (208,981,333) (208,981,000) (208,981,000)

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (6,539,599)       (4,528,147) (843,501)            -

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (302,867,919) (264,405,462) (227,673,332) (208,981,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (102,175,148) 74,419,590 (147,562,332) (12,940,573)

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 11,097,570      25,120,533 12,395,584 24,538,713

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (91,077,578) 99,540,123 (135,166,748) 11,598,140

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 2,518,240,563 2,418,700,440 2,227,121,161 2,215,523,021

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 6 2,427,162,985 2,518,240,563 2,091,954,413 2,227,121,161

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 16 

หมายเหตุ  รายการ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหน้ีการคา้ 
8  สินคา้คงเหลือ 
9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
11  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
13  ทุนเรือนหุน้ 
14  สาํรองตามกฎหมาย 
15  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
16  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
17  ภาษีเงินได ้
18  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
19  เงินปันผล 
20  ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
21  เคร่ืองมือทางการเงิน 
22  การบริหารจดัการทุน 
23  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 
  

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั มูราโมโต ้อีเลค็ตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และ
มีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
ประเทศไทย และมีโรงงานตั้งอยู ่เลขท่ี 1 หมู่ 6 ถนนบางนา - ตราด กม.25 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 10570 และ เลขท่ี 99/7 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม.23 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 10570 

 
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัในระหวา่งปีคือ Muramoto Industry Co., Ltd. บริษทัดงักล่าวจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ญ่ีปุ่น 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ท่ีทาํให้เกิดเสียงและภาพ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ และช้ินส่วนอุปกรณ์สํานักงานอตัโนมติั รายละเอียดของบริษทัย่อยได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
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(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวได้
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี  
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็น
คร้ังแรกซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคญั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุงยอ้นหลังโดยรับรู้ผลกระทบสะสม  (Modified 
retrospective approach) 

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หาก
สัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
ราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทั
รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงใน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินของปีก่อนแสดงในหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาท่ีมีมูลค่าตํ่า และ 
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล    
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ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 34,044 30,679 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน 34,044 30,679 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 49,539 44,099 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (8,461) (7,758) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (5,283) (4,738) 
 35,795 31,603 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

 
34,044 30,679 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 176,540 - 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 210,584 30,679 

  
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 1.30, 1.74 1.74 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งต้นแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานช้ินส่วนอิเล็กโทรนิกส์
สาํหรับอุปกรณ์ยานยนต ์และส่วนงานช้ินส่วนอิเลก็โทรนิกส์สาํหรับอุปกรณ์สาํนกังาน ตามลาํดบั 
 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั  
 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม   
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  
  

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรายงาน 

  
 (ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
(ค.1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  
 

 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (จ))) รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุน
การทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านั้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่ 
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก
การตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ราคาทุนตัดจาํหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายได้
ดอกเบ้ีย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน  

 
(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสญัญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี       
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส  
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน
สุทธิกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 
(ค.3) อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุน
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที   

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
อนุพันธ์ 
 
อนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิด
จากกิจกรรมดาํเนินงาน  เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนุพนัธ์ท่ีใชคื้อ
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ีทาํสญัญา 

 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของ
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมีในอนาคต ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตาม
สญัญาและอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัท่ีครบกาํหนดสญัญาจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้
รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์
เกิดจากสญัญา  
 
ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2563: ค่าเผ่ือหนีส้งสัย
จะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาํระหนี)้ หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้ตาราง  
การตั้งสาํรองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียง
ด้านเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินกาํหนดชําระ โดยนําขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต       
การปรับปรุงปัจจัยท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้ น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ           
ในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

  

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองคาํนวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อน ออกก่อน ต้นทุนของสินคา้คาํนวณโดยใช้วิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่น
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดย
การใชต้น้ทุนมาตรฐาน ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียรวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิต
อยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

 (ช) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน 
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(ซ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํใน
การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย ์วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และ
มูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิด
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง   
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ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน             10, 20  ปี    
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 4 - 31  ปี    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 20  ปี 
ยานพาหนะ              5  ปี    
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน          3, 5  ปี 

 
(ฌ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ท่ีมีอายกุารใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ    
ดอ้ยค่าสะสม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้ นตาม
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์
นั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บ
การทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์    3, 5  ปี   

 
 (ญ) สัญญาเช่า 

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสญัญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่า                        
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็น
สญัญาเช่าทั้งหมด 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก  ค่าเส่ือมราคารับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่า 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนําอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลด
มูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 
สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ    
ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะ   
ตํ่ากว่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 

(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน เวน้แต่
เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น
และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ
ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
  

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส   
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนักงานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
  

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบันอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ       
และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว  
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
หน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ฒ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่ม
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย  
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํ
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ 
 

 (ณ) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  คาดวา่จะมีสิทธิ
ไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลด
การคา้และส่วนลดตามปริมาณ  
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รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ สาํหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้ากการขาย
สินคา้สาํหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 

 
(ด)  รายได้อื่น 
 

รายไดอ่ื้นซ่ึงประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ โดยทัว่ไปบนัทึกดว้ยเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้เงินปันผลรับ
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(ต) ดอกเบ้ีย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและ 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสญัญา  
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย 

 
(ถ) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก             
ผลแตกต่างชั่วคราว สําหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้ นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนใน   
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษี   
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ท) กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั  
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 
 

(ธ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือ         
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัจะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีรายการ  
ระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 
ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดต้ัง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
Muramoto Industry Co., Ltd. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั  

และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
   
Muramoto Asia Pte Ltd. 

 
สิงคโปร์ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั   
   
Muramoto USA Inc. 

 
สหรัฐอเมริกา บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั   
   
Muramoto Audio-Visual Philippine 

   Inc. 

ฟิลิปปินส์ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั   

   
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการวางแผน 

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) 

 
 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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ผู้บริหารสําคญั     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 63,336  59,735  32,692 37,911 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 117  117  56 57 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 63,453  59,852  32,748 37,968 

 
 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
บริษัทใหญ่     
ขายสินคา้ 1,360,970 793,685 1,360,357 793,635 
ซ้ือสินคา้และสินทรัพยถ์าวร 128,051 187,657 124,626 185,467 
ค่าบริการ 266,706 136,083 264,374 134,825 
ค่าธรรมเนียมทางเทคนิค 9,713 5,014 7,493 4,726 
รายไดอ่ื้น 3,489 364 3,489 315 
     
บริษัทย่อย     
ขายสินคา้ - - 185 709 
ซ้ือสินคา้และสินทรัพยถ์าวร - - 131,112 83,789 
เงินปันผลรับ -  -  50,000 50,000 
รายไดอ่ื้น -  - - 38 
      
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้ 819,180 1,369,399  819,180 1,369,399 
รายไดอ่ื้น - 1,477  - 1,477 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัใหญ่ 307,455 220,556 307,455 220,556 
บริษทัยอ่ย - -  9 61 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,511 227,703 37,511 227,703 
รวม 344,966 448,259 344,975 448,320 

        
ลูกหน้ีอื่น    
บริษทัใหญ่ 30 - 30 - 
บริษทัยอ่ย - -  34 40 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 - 1 - 
รวม 31 - 65 40 

        
เจ้าหน้ีการค้า     

บริษทัใหญ่ 10,247 12,844 9,788 12,630 
บริษทัยอ่ย - -  22,080 22,023 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 709 -  709 - 
รวม 10,956 12,844 32,577 34,653 

 
เจ้าหน้ีอื่น  

บริษทัใหญ่ 60,180  45,207 58,059 44,159 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 226 37  226 37 

รวม  60,406 45,244 58,285 44,196 

        

เจ้าหน้ีค่าที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

บริษทัใหญ่ 17,870  - 16,304 - 

รวม  17,870 - 16,304 - 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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สัญญาสําคญัที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัใหญ่คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารจาํนวน 6.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าจาํนวนเงิน 207.95 ล้านบาท) และ 775 ลา้นบาท (30 กันยายน 2563: จาํนวน 6.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าจาํนวนเงิน 194.14 ล้านบาท) และ 775 ล้านบาท)   
 

 สัญญาบริการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัใหญ่โดยบริษทัใหญ่ตกลงจะใหค้วามช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํ
ทางเทคนิคและความช่วยเหลือทางธุรกิจแก่บริษทัในการผลิตและการตลาดสําหรับช้ินส่วน อีเล็คโทรนิกส์ ภายใต้
เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 - 2 และบริษัทย่อยตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.75 ของยอดขายรวมของแต่ละปี สัญญาน้ีสามารถต่ออายสุัญญาไดอี้กเป็นรายปีโดย
อตัโนมติั เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้ราบก่อนสญัญาส้ินสุดลง 
 

บริษทัได้นําระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เขา้มาใช้งานโดยการทาํสัญญาขอใช้งานกบับริษทัใหญ่ 
บริษัทใหญ่เป็นผู ้ซ้ือระบบ  ERP ซ่ึงเป็นระบบท่ีช่วยปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการทําให้
กระบวนการผลิตง่ายข้ึนและประหยดัตน้ทุน บริษทัใหญ่ยินยอมให้บริษทัใช้งานระบบ ERP ผ่านการบริการบน
ระบบ Cloud และบริษทัใช้งานระบบ ERP ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบับญัชี การเงิน การจดัการวตัถุดิบ การผลิต 
การวางแผนและควบคุม การขายและการจดัส่งสินคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัยินยอมท่ีจะชาํระค่าบริการ
การใช้งานตามปริมาณการใช้งาน สัญญาน้ีมีอายุหน่ึงปีและสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นรายปีโดยอตัโนมติั     
เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแจง้การไม่ต่อสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งนอ้ยสามสิบวนัก่อนสญัญาส้ินสุดลง 
 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 382  467  152  239 
เงินฝากธนาคาร 2,426,781  2,517,774  2,091,802  2,226,882 
รวม 2,427,163  2,518,241  2,091,954  2,227,121 

 
 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กนัยายน       

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,861,146 1,831,735  1,419,828  1,503,114 
เกินกาํหนดชาํระ       
 1 - 30 วนั 15 6,191  15  6,191 
 61 - 90 วนั - 9,310  -  9,310 
 91 - 365 วนั - 5,175  -  5,175 
 มากกวา่ 365 วนั 838 -  838  - 
รวม 1,861,999 1,852,411  1,420,681  1,523,790 

 
8 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
วตัถุดิบ 718,836  455,023  539,281  328,477 
สินคา้ระหวา่งผลิต 279,906  234,849  149,178  120,878 
สินคา้สาํเร็จรูป 466,824  435,638  364,733  321,212 
วสัดุส้ินเปลือง 65,264  43,917  55,391  28,434 
สินคา้ระหวา่งทาง 61,621  61,038  31,714  41,149 
 1,592,451  1,230,465  1,140,297  840,150 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (38,202)  (39,186)  (36,606)  (37,197) 
สุทธิ 1,554,249  1,191,279  1,103,691  802,953 
        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก        
    รวมในบญัชีตน้ทุนขาย        

-   ตน้ทุนขาย 15,601,999  10,990,740  13,189,137  9,193,149 
-   กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (984)  (6,852)  (591)  (5,670) 

สุทธิ 15,601,015  10,983,888  13,188,546  9,187,479 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
  

 สดัส่วนความ  
เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน เงินปันผลรับสาํหรับปี 

 2564  2563 2564   2563 2564  2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อย      
บริษทั สีมา  
เทคโนโลยี ่จาํกดั 99.99 99.99 300,000 300,000 299,998 299,998 50,000 50,000 

 

บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
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10    ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 งบการเงินรวม 
           เครื่องตกแต่ง     
           ติดตั้งและ     
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัรและ    เครื่องใช ้  งานระหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 278,500 41,943 3,381,034  6,095,033 8,009 117,804 46,646  9,968,969 
เพิ่มขึ้น - - 9,704  190,268 - 8,272 147,121 355,365 
โอน - - 4,917  117,738 - 2,866 (125,521) - 
จาํหน่าย - - (6,620)  (314,393)  (1,191) (1,555) - (323,759) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และ                 
     1 ตุลาคม 2563 278,500 41,943 3,389,035  6,088,646 6,818 127,387 68,246 10,000,575 
การรับรู้สินทรัพยส์ิทธิการใชจ้าก 
   การถือปฏิบตัิตาม TFRS 16  
   เป็นครั้งแรก (ดูหมายเหตุข้อ 3) 

 
 

10,379 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

1,082 

 
 

22,583 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

34,044 
ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 288,879 41,943 3,389,035  6,089,728 29,401 127,387 68,246 10,034,619 
เพิ่มขึ้น 133,850 6,000 5,867  134,707 49,117 15,148 361,967 706,656 
โอน  - - 81,800  82,015 - 332 (164,147) - 
จาํหน่าย - - (10,862)  (58,616)  (70) (154) - (69,702) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 422,729  47,943  3,465,840  6,247,834  78,448  142,713  266,066  10,671,573 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
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 งบการเงินรวม 
           เครื่องตกแต่ง     
           ติดตั้งและ     
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัรและ    เครื่องใช ้  งานระหว่าง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า         

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 -  39,258  2,231,877  5,424,237  7,967  100,295  -  7,803,634 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  914  109,238  238,029  25  12,150  -  360,356 
จาํหน่าย -  -  (3,308)  (309,578)  (1,191)  (1,522)  -  (315,599) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และ         
     1 ตุลาคม 2563 -  40,172  2,337,807  5,352,688  6,801  110,923  -  7,848,391 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2,542  1,377  107,163  258,948  18,414  9,261  -  397,705 
จาํหน่าย -  -  (3,193)  (54,821)  (62)  (154)  -  (58,230) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 2,542 41,549 2,441,777 5,556,815 25,153 120,030 - 8,187,866 

                
                
                
                
                



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
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 งบการเงินรวม 
           เครื่องตกแต่ง     
           ติดตั้งและ     
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัรและ    เครื่องใช ้  งานระหว่าง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 278,500 1,771 1,047,616 572,740 17 16,464 68,246 1,985,354 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 3,612 163,218 - - - 166,830 

 278,500 1,771 1,051,228 735,958 17 16,464 68,246 2,152,184 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 412,350 6,394 1,021,273  497,231  77  22,337  266,066  2,225,728 
สินทรัพยส์ิทธิการใช ้ 7,837 - 2,790  193,788  53,218  346  -  257,979 

 420,187 6,394 1,024,063  691,019  53,295  22,683  266,066  2,483,707 
 

ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจาํนวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 
 มีจาํนวน 5,407 ลา้นบาท (2563: 5,047 ล้านบาท) 
 

 

 
  



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
 

 41 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เครื่องตกแต่ง     
           ติดตั้งและ     
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัรและ    เครื่องใช ้  งานระหว่าง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 246,807 41,943 2,343,745 4,194,377 5,067 101,560 46,646  6,980,145 

เพิ่มขึ้น - - 2,153 119,917 - 7,789 106,757 236,616 
โอน  - - 4,782 77,924 - 2,866 (85,572) - 
จาํหน่าย - - (1,955) (306,515) (1,191) (1,413) - (311,074) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และ         
     1 ตุลาคม 2563 246,807 41,943 2,348,725 4,085,703 3,876 110,802 67,831  6,905,687 
การรับรู้สินทรัพยส์ิทธิการใชจ้าก 
   การถือปฏิบตัิตาม TFRS 16  
   เป็นครั้งแรก (ดูหมายเหตขุ้อ 3) 

 
 

10,379 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

20,300 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

30,679 
ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 257,186 41,943 2,348,725 4,085,703 24,176 110,802 67,831  6,936,366 
เพิ่มขึ้น 133,850 6,000 2,998 65,175 42,738 13,952 322,875 587,588 
โอน  - - 81,205 46,390 - 269 (127,864) - 
จาํหน่าย - - (10,862) (58,616) (70) (39) - (69,587) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 391,036 47,943 2,422,066 4,138,652 66,844 124,984 262,842 7,454,367 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เครื่องตกแต่ง     
           ติดตั้งและ     
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัรและ    เครื่องใช ้  งานระหว่าง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า          

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 - 39,258 1,552,114 3,784,991 5,045 86,467  -  5,467,875 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 914 60,488 158,016 14 10,478 - 229,910 

จาํหน่าย - - (865) (305,987) (1,191) (1,381) - (309,424) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และ          

     1 ตุลาคม 2563 - 40,172 1,611,737 3,637,020 3,868 95,564 - 5,388,361 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2,542 1,377 61,499 169,999 15,670 8,583 - 259,670 

จาํหน่าย - - (3,193) (54,821) (62) (39) - (58,115) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 2,542 41,549 1,670,043 3,752,198 19,476 104,108 - 5,589,916 
         

         

         

         

         

         

         

         



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
 

 43 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           เครื่องตกแต่ง     
           ติดตั้งและ     
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัรและ    เครื่องใช ้  งานระหว่าง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 246,807 1,771 736,988 448,683 8 15,238 67,831 1,517,326 

         

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564         

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 380,657 6,394 752,023 386,454 74 20,876 262,842 1,809,320 

สินทรัพยส์ิทธิการใช ้ 7,837 - - - 47,294 - - 55,131 

 388,494 6,394 752,023 386,454 47,368 20,876 262,842 1,864,451 

 

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์  ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ  วนัที่ 30 กันยายน 2564  

มีจาํนวน 3,579 ลา้นบาท (2563: 3,343 ล้านบาท) 
 

กลุ่มบริษทัเช่าที่ดินและยานพาหนะเป็นระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุญัญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายสุญัญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบุไวใ้นสญัญา 
 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สํานักงานเป็นเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี  และจ่ายค่าเช่าคงที่ตลอด 
ระยะเวลาเช่า โดยเงื่อนไขในการจ่ายชาํระเป็นเงื่อนไขปกติทัว่ไปสาํหรับในประเทศไทย 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จํานวนที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
- ท่ีดิน 2,542 - 2,542 - 
- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 822 - - - 
- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 58,092 - - - 
- ยานพาหนะ 18,389 - 15,652 - 
- เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 40 - - - 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 6,540 - 844 - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้นและ 
   สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 18,241 - 16,616 - 

 

 ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีจาํนวน 93.9 ล้านบาท และ 18.7      
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
11       หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  (2563: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 274,116  176,540  55,476  - 
รวม 274,116  176,540  55,476  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวนรวม 1,579 ลา้นบาท  
(เงินกูย้มืระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชี และการคํ้าประกนั) (2563: 1,565 ล้านบาท) 
 
 
   
 

 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 45 

 งบการเงินรวม 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

จาํนวน 
เงินขั้นตํ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  
ภายใน 1 ปี 57,937  4,044  53,893 
1 - 5 ปี 127,950  5,303  122,647 
รวม 185,887 9,347 176,540 

 

12 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  371,232  378,726  302,669  319,114 

 
โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 

   โครงการผลประโยชน์ 

 
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัตน้งวด 378,726  399,411  319,114  342,708 
        

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 23,648  26,699  19,412  22,119 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,584  5,918  4,630  5,050 
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ 583  -  583  - 

 29,815  32,617  24,625  27,169 
        

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 

 
 

 
 

 
- ขอ้สมมติทางการเงิน (17,722)  (26,140)  (13,959)  (29,620) 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 8,110  (10,866)  (1,031)  (7,687) 

 (9,612)  (37,006)  (14,990)  (37,307) 
        

ผลประโยชน์จ่าย (27,697)  (16,296)  (26,080)  (13,456) 

 (27,697)  (16,296)  (26,080)  (13,456) 
        
ณ วนัส้ินงวด  371,232  378,726  302,669  319,114 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

                 
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.0, 2.1  1.5, 1.6  2.0  1.5 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  2.5, 4.0  2.5, 4.0  4.0  4.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 17.0  0 - 20.0  0 - 17.0  0 - 20.0 
 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวคื้อช่วง 10 ถึง 11 ปี 
(2563: 13 ถึง 14 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 

 
 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ข้อสมมติเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.5 ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (16,716) (17,766) 17,962 19,132 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   16,649 17,986 (15,658) (16,886) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (16,489) (17,489) 9,691 10,444 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ข้อสมมติเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.5  ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (13,220) (14,352) 14,199 15,441 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   13,172 14,347 (12,396) (13,485) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (13,019) (14,101) 7,518 8,300 
 
13 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 48 

14 สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
15 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 

 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้ 
ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

  
 ส่วนงาน 1 ช้ินส่วนอิเลก็โทรนิกส์สาํหรับอุปกรณ์ยานยนต ์
 ส่วนงาน 2 ช้ินส่วนอิเลก็โทรนิกส์สาํหรับอุปกรณ์สาํนกังาน 
 ส่วนงาน 3 ช้ินส่วนอิเลก็โทรนิกส์อ่ืน ๆ 

 
ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไร
ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป
ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
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 งบการเงินรวม 
 ชิ้นส่วนอเิลก็โทรนิกส์

สําหรับอุปกรณ์ยานยนต์ 
 ชิ้นส่วนอเิลก็โทรนิกส์

สําหรับอุปกรณ์สํานักงาน 
 ชิ้นส่วน 

อเิลก็โทรนิกส์อื่น ๆ 
  

รวม 
 ตัดรายการ 

ระหว่างกนั 
  

รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,786  2,525 12,283 8,648  944  441  17,013  11,614  -  -  17,013  11,614 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 30  23 101 61  -  -  131  84  (131)  (84) -  - 

รวมรายได้ 3,816  2,548 12,384 8,709  944  441  17,144  11,698  (131)  (84) 17,013  11,614 

                      

การจําแนกรายได้                      
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                      
ไทย 1,068  625 9,953 6,133  513  76  11,534  6,834  (131)  (84) 11,403  6,750 
ญี่ปุ่น 1,876  1,128 2,430 1,927  427  364  4,733  3,419  -  -  4,733  3,419 
สหรัฐอเมริกา 106  105 - 62  -  -  106  167  -  -  106  167 
อื่นๆ 766  690 1 587  4  1  771  1,278  -  -  771  1,278 

รวมรายได้ 3,816  2,548 12,384 8,709  944  441  17,144  11,698  (131)  (84) 17,013  11,614 

                      
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                      
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 3,816  2,548 12,384 8,709  944  441  17,144  11,698  (131)  (84)  17,013  11,614 

รวมรายได้ 3,816  2,548 12,384 8,709  944  441  17,144  11,698  (131)  (84) 17,013  11,614 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
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 งบการเงินรวม 
 ชิ้นส่วนอเิลก็โทรนิกส์

สําหรับอุปกรณ์ยานยนต์ 
 ชิ้นส่วนอเิลก็โทรนิกส์

สําหรับอุปกรณ์สํานักงาน 
 ชิ้นส่วน 

อเิลก็โทรนิกส์อื่น ๆ 
  

รวม 
 ตัดรายการ 

ระหว่างกนั 
  

รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 100  (59) 696 365  14 

 
23  810  329  (50)  (49)

 
760  280 

ดอกเบี้ยรับ 1  3 2 7  -  -  3  10  -  -  3  10 
ดอกเบี้ยจ่าย (1)  - (6) (5)  -  -  (7)  (5)  -  -  (7)  (5) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (70)  (259) (297) (102)  (42)  (9)  (409)  (370)  -  1  (409)  (369) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (28)  (5) (84) (24)  (7)  (1)  (119)  (30)  -  -  (119)  (30) 
สินทรัพยส์่วนงาน 672  1,214 3,188 2,279  1,147  1,726  5,007  5,219  (23)  (23) 4,984  5,196 
หนี้สินส่วนงาน (342)  (249) (1,305) (1,189)  (98)  (34)  (1,745)  (1,472)  22  22  (1,723)  (1,450) 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ชิ้นส่วนอเิลก็โทรนิกส์ 

สําหรับอุปกรณ์ยานยนต์ 
 ชิ้นส่วนอเิลก็โทรนิกส์ 

สําหรับอุปกรณ์สํานักงาน 
 ชิ้นส่วน 

อเิลก็โทรนิกส์อื่น ๆ 
  

รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

การจําแนกรายได้              
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั              
ไทย 929  525 9,852 6,072  513  76  11,294  6,673 
ญี่ปุ่น 1,876  1,128 26 110  392  364  2,294  1,602 
สหรัฐอเมริกา 106  104 - 62  -  -  106  166 
อื่นๆ 766  690 1 588  4  1  771  1,279 

รวมรายได้ 3,677  2,447 9,879 6,832  909  441  14,465  9,720 

              
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้              
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 3,677  2,447 9,879 6,832  909  441  14,465  9,720 

รวมรายได้ 3,677  2,447 9,879 6,832  909  441  14,465  9,720 

               



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 การกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 
 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 4,984  5,196  1,723  1,450 
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 3,611  2,663  900  877 
รวม 8,595  7,859  2,623  2,327 

 
 ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
  

ส่วนงานท่ี 1 2 และ 3 มีการจดัการทัว่โลกแต่มีการผลิตและสาํนกังานขายในประเทศไทย  
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้สามรายจากส่วนงานช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับอุปกรณ์ยานยนต ์ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับ
อุปกรณ์สาํนกังานและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 13,613 ลา้นบาท (2563: 8,163 
ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิตช้ินส่วนโลหะ
ช้ินส่วนพลาสติก และช้ินส่วนประกอบสําหรับผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการ
รวมถึงการยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือ
การส่งออก และไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัตลอดระยะเวลาท่ี
ไดรั้บการส่งเสริม 
 

บริษทัยอ่ยไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิตช้ินส่วน
สาํหรับผลิตภณัฑอิ์เลค็ทรอนิกส์ จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ
และวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนําเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก และได้รับยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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16 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป      
   และงานระหวา่งทาํ  76,243 110,889  71,821 119,029 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  12,327,427 8,286,199  10,764,113 7,161,102 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  2,107,630 1709,900  1,688,582 1,395,092 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย  409,335 369,089  269,121 237,226 
ค่าบริการ  272,006 136,083 269,942 134,825 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  59,724 29,251 52,206 26,731 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  9,534 10,376 6,063 5,841 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า  
   (2563: ค่าเช่าจ่าย) 

  
31,401 

 
46,888 

 
29,558 

 
40,701 

อ่ืน ๆ  1,093,986 784,594 726,335 513,055 
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 
   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
16,387,286 

 
11,483,269 

 
13,877,741 

 
9,633,602 

 
17     ภาษีเงินได้ 
 
 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2564  2563  2564  2563 
   (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          
สาํหรับงวดปัจจุบนั    153,833  16,438  134,065  8,584 

   153,833  16,438  134,065  8,584 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว      (35,287)  13,566  (28,400)  11,080 

รวม   118,546  30,004  106,205  19,664 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม 
 2564  2563 

 
ภาษเีงินได้ 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  

กาํไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,612 

 
(1,923) 7,689 37,006 (7,461) 29,545 

รวม 9,612  (1,923)  7,689  37,006  (7,461)  29,545 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2564  2563 

 
ภาษเีงินได้ 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  

กาํไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 14,990 

 
(2,998) 

 
11,992 

 
37,307 

 
(7,461) 

 
29,846 

รวม 14,990  (2,998)  11,992  37,307  (7,461)  29,846 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รวม 82,722 42,315 (50,233) (43,191) 
การหกักลบรายการของภาษี (50,233) (33,667) 50,233 33,667 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 32,489 8,648 - (9,524) 

 
 

การกระทบยอดเพือ่หา

อัตราภาษท่ีีแท้จริง งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 
 

 
(พันบาท) 

 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

 
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

 
(พันบาท) 

 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

 
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  760,327  280,196    751,602    281,256 

จาํนวนภาษีตาม 
   อตัราภาษีเงินได ้

 
20 

 
152,065 

 
20 

 
56,039 

  
20 

  
150,320 

  
20 

  
56,251 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้ง 
   เสียภาษี 

  
- 

  
- 

    
(10,000) 

    
(10,000) 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิ 
   หกัไดเ้พ่ิม 

  
(1,150) 

  
(6,306) 

    
(1,150) 

    
(6,306) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 
   ทางภาษีและอ่ืนๆ 

  
8,763 

  
3,156 

    
1,907 

    
2,253 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ไม่ไดรั้บรู้เป็นภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

  
 

- 

  
 

7,094 

    
 

- 

    
 

6,224 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
รับรู้เป็นภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 

  
 

(41,132) 

  
 

- 

    
 

(34,872) 

    
 

- 
ใชสิ้ทธิขาดทุนสะสม
ยกมา 

  
- 

  
(29,979) 

    
- 

    
(28,758) 

รวม 16 118,546 11 30,004  14  106,205  7  19,664 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รวม 67,924 36,390 (52,046) (45,914) 
การหกักลบรายการของภาษี (52,046) (36,390) 52,046 36,390 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 15,878 - - (9,524) 

 
 งบการเงินรวม 

 บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัต้นงวด  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  ณ วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 
2564  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
สินคา้คงเหลือ   5,508 1,813 - 7,321 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังาน 36,807 39,362 (1,923) 

 
74,246 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 1,155 - 1,155 
รวม 42,315 42,330 (1,923) 82,722 
 

  

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (43,080) (7,153) - (50,233) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (111) 111 - - 
รวม (43,191) (7,042) - (50,233) 

   
สุทธิ (876) 35,288 (1,923) 32,489 
    
    
    
    
    
    
    
    



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม 

 บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัต้นงวด  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  ณ วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 
2563    
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
สินคา้คงเหลือ   5,693 (185) - 5,508 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 49,260 (4,992) (7,461) 36,807 

รวม 54,953 (5,177) (7,461) 42,315 

   
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,691) (8,389) - (43,080) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (111) - - (111) 
รวม (34,802) (8,389) - (43,191) 

   
สุทธิ 20,151 (13,566) (7,461) (876) 

     

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัต้นงวด  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  ณ วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 
2564  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  

สินคา้คงเหลือ   5,508 1,813 - 7,321 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
30,882 32,650 (2,998) 60,534 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 69 - 69 
รวม 36,390 34,532 (2,998) 67,924 
   



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม 

 บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัต้นงวด  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  ณ วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (45,914)  (6,132) - (52,046) 
รวม (45,914)  (6,132) - (52,046) 
   
สุทธิ (9,524)  28,400  (2,998)  15,878 

     
2563    
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
สินคา้คงเหลือ      5,693 (185) - 5,508 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน  42,773 (4,430) (7,461) 30,882 

รวม  48,466  (4,615) (7,461) 36,390 

    

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (39,449)  (6,465) - (45,914) 
รวม   (39,449)  (6,465) - (45,914) 
   
สุทธิ 9,017  (11,080) (7,461) (9,524) 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
   ที่ยงัไม่ได้รับรู้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
สินคา้คงเหลือ   - 1,931  -  1,931 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

      
- 38,606  -  32,941 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 595  -  - 
รวม - 41,132 - 34,872 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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18 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท /พันหุ้น) 
กาํไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 641,781 250,192 645,396 261,592 

     
จํานวนหุ้นสามัญที่ ณ วนัส้ินปี 20,898 20,898 20,898 20,898 

     

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 30.71 11.97 30.88 12.52 

 
19 เงินปันผล 

 
รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุน้  จาํนวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

2564      

เงินปันผลประจาํปี 2563 28 มกราคม 2564 25 กมุภาพนัธ์ 2564 10  209 

      
2563      

เงินปันผลประจาํปี 2562 30 มกราคม 2563 28 กมุภาพนัธ์ 2563 10  209 

 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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20 ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม  
  

รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

2564  2563 
 

2564  2563   

(พันบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
     ในระหวา่งปี 

 

740,700 
 

355,365 

 

618,267  236,616 
หัก สินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตส้ญัญาเช่า 

 
(177,916) 

 
(80,586) 

 

(73,325)  - 
การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน  
     อาคารและอุปกรณ์ 

 

9,603  (30,347) 

 

16,065  (30,898) 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ือมา 
     โดยการจ่ายชําระเป็นเงินสด 

 

572,387  244,432 

 

561,007  205,718 

 

21 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก)     มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินนั้นใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ข)     นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการดาํเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัทาํข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนปีละสองคร้ังเพ่ือใหส้ะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาด
และการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบ
และมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือใหพ้นกังานทั้งหมด
เขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในทาํหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 

 
  (ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไร
ก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงของการผดินดัชาํระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกาํหนดนโยบายด้านเครดิตเพ่ือวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ 
รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้  
 
กลุ่มบริษทัจาํกดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุดท่ี 
3 เดือน 
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(ข.1.2)   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 ความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํกัดเน่ืองจาก  
  คู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม
สญัญา  

 
 งบการเงินรวม 

 กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 มูลค่าตามบญัชี  

ภายใน 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่  

มากกวา่ 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ 
   ไม่ใช่อนุพนัธ์  

       

เจา้หน้ีการคา้  1,551,182  1,551,182  -  1,551,182 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 274,116  89,109  185,007  274,116 

 1,825,298   1,640,291  185,007   1,825,298 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 กระแสเงินสดตามสญัญา 

 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 
มูลค่า 

ตามบญัชี  

ภายใน 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่  

มากกวา่ 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ 
   ไม่ใช่อนุพนัธ์  

       

เจา้หน้ีการคา้  1,258,541  1,258,541  -  1,258,541 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 55,476  17,529  37,947  55,476 

 1,314,017   1,276,070   37,947   1,314,017 

 
(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความ      
ผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลกัเพื่อป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยท์าง
การเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบกาํหนดชาํระน้อยกว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีทําสัญญา ณ  วันท่ีรายงานเก่ียวข้องกับการซ้ือและขายในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในภายหลงั 
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 งบการเงินรวม  
2564  2563 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
ณ วันท่ี 30 กนัยายน 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เงินเยนญ่ีปุ่น 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เงินเยนญ่ีปุ่น  

(พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 148,736  200,601  166,212  340,550 
ลูกหน้ีการคา้                             106,705  259,688  304,686  244,552 
ลูกหน้ีอ่ืน                                          563  30  81  - 
เจา้หน้ีการคา้ (210,579)  (60,249)  (202,459)  (54,750) 
เจา้หน้ีอ่ืน (1,325)  (8,492)  (1,003)  (15,331) 
เจา้หน้ีค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (17,870)  -  (39,851) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  (161,622)  -  (141,180) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 44,100  212,086  267,517  333,990 

 

 งบการเฉพาะกจิการ  
2564  2563 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
ณ วันท่ี 30 กนัยายน 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เงินเยนญ่ีปุ่น 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เงินเยนญ่ีปุ่น  

(พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 148,736  198,191  166,212  339,500 
ลูกหน้ีการคา้                             106,705  254,448  304,686  242,489 
ลูกหน้ีอ่ืน                                          563  30  31  - 
เจา้หน้ีการคา้ (198,784)  (45,611)  (197,580)  (43,600) 
เจา้หน้ีอ่ืน (1,325)  (6,863)  (1,003)  (14,711) 
เจา้หน้ีค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (16,304)  -  (39,851) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 55,895  383,891  272,346  483,827 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การแขง็ค่า (การออ่นค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินบาทท่ีมีต่อสกลุเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกลุเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยูบ่น
ขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี 

 



บริษัท มูราโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 65 

 อตัราการ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564       

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  6 5,111 (460) 5,757 (1,223) 
เงินเยนญ่ีปุ่น 3 15,285       2,040 18,118 (5,300) 

 
22 การบริหารจัดการทุน 

 
 นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อยา่งสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

23 ภาระผูกพนัที่มีกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 135,418 960 132,787 - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 28,233 40,572 24,322 36,281 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,069 - 1,069 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,068 733 1,477 - 
รวม 166,788 42,265 159,655 36,281 

     

ภาระผกูพนัอื่น     
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น  
    และสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 

 
5,293 

 
49,539 2,825 44,099 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 31,153 31,003 31,153 31,003 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าโกดงัสินคา้ ยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังานเป็นเวลา
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะครบกาํหนดในระหวา่งปี 2564 ถึง 2569 

 
บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินหลายแห่งสําหรับการใชไ้ฟฟ้า นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและคาํสั่งซ้ือท่ี
ผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 

 




