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บริษทั คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการให้เช่าและให้บริการ
คลังสินค้า  ท่ี อยู่บ ริษัทฯตาม ท่ี จดทะเบี ยนตั้ งอยู่ เลข ท่ี  81-81/1 ซอยเพชรเกษม  54 แยก  3                    
ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

   อตัราร้อยละ  
  ของการถือหุ้นตามท่ี  
  ปรากฏในรายช่ือ จดัตั้งข้ึน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ผูถื้อหุน้ ในประเทศ 

  2559 2558  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั มายบสั จาํกดั 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ 

จาํกดั 

ดาํเนินกิจการดา้นรถโดยสารประจาํทาง 
 
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

- 
 

70.00 

95.16 
 

70.00 

ไทย 
 

ไทย 
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 ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ขายเงินลงทุนทั้ งหมดใน บริษทั มายบสั จาํกดั                     
(บริษทัยอ่ย) ใหแ้ก่บุคคลภายนอกจาํนวน 8,564,511 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
ร้อยละ 95.16 ท่ีราคาหุน้ละ 0.05 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 0.428 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดกาํไรทางบญัชี
จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 0.61 ลา้นบาท แสดงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
รวม (กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะกิจการ: กาํไร 0.428 ลา้นบาท) การขายเงินลงทุนดงักล่าวทาํให้ บริษทั 
มายบสั จาํกดั ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ บริษทั มายบสั จาํกดั ณ วนัท่ีจาํหน่าย มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพยร์วม 8,017 
หน้ีสินรวม (70,891) 
รวมหน้ีสินสุทธิ (62,874) 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,931 
รวมหน้ีสินสุทธิของบริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (59,943) 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีบริษทัฯ เคยรับรู้ในอดีต 59,760 
รวมหน้ีสินสุทธิของบริษทัยอ่ยหลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                               

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ  (183) 
ราคาขาย 428 
กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 611 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของกิจการร่วมคา้ซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าว
ไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   
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ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัย่อย 
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  

 ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ                    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทาง
บญัชีฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั
ใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบนัทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย               
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตาม     
วิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้ งน้ี กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เน่ืองจาก                  
ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาแลว้ว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามเดิม  

 4.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลสัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าซ้ือตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ บริษทัฯหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกิน
กวา่ 3 งวด 

  รายได้ค่าบริการ 

  รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการเดินรถโดยสารประจาํทางในมูลค่าสุทธิท่ีบริษทัย่อยจะไดรั้บ
ตามขอ้ตกลงการแบ่งรายไดจ้ากการเดินรถโดยสารประจาํทางท่ีบริษทัยอ่ยทาํไวก้บัพนกังานประจาํรถ 

 รายได้ค่าเช่า 

  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญา
เช่าและถือเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ี
ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 
มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือหรือสัญญาเช่าทางการเงินคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดด้อกผลเช่า
ซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญบนัทึกตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้
จากลูกหน้ี 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) และราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัตน้ทุนจริงภายใตว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า สินคา้
ระหว่างผลิตแสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง ตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าแรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิตดว้ย 

  วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆ แสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด     
จะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.6  เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงท่ีอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี                    
ส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํ
การสุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
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 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ  วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                    
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8  ท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มี
การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี
บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพือ่มิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ี
ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
อาคาร 20   ปี - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและส่วนปรับปรุงอาคาร 5   ปี - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5   ปี 5   ปี 
ยานพาหนะ   3 และ 5   ปี 10   ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   3 และ 5   ปี 3 และ 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและงานระหว่างการก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.9 ท่ีดนิรอการพฒันาในอนาคต 

 ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตแสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3   ปี - 
ค่าสิทธิเดินรถโดยสารประจาํทาง - ตามอายท่ีุเหลืออยูข่อง

ใบอนุญาต (ประมาณ 9 ปี) 
  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหวา่งการติดตั้ง 

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักับ   
บริษทัฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั  
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงนิตราต่างประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผล                     
การดาํเนินงาน 
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว
อาจดอ้ยค่าเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูง
กวา่ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีดินซ่ึงใชวิ้ธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า        
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนกต่็อเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์
เพ่ิม 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
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 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด    
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยได้ทาํการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.17 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน    
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี    
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทั้ งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย             
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

การประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการขายสินค้า โดย
คาํนึงถึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้ อายุของสินคา้คงเหลือท่ีคงคา้งและสภาพการจดัเก็บสินคา้ 
เป็นตน้ 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 17 

ท่ีดนิ 

บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศยัขอ้สมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุ 18 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 184 186 184 165 
เงินฝากธนาคาร 9,915 15,432 9,150 10,245 
รวม 10,099 15,618 9,334 10,410 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 1.10 ต่อปี (2558: ร้อยละ 
0.37 - 1.00 ต่อปี) 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
คา้งชาํระ 

2,728 3,203 
 

2,728 3,597 

 1 - 3 เดือน 3,764 483 3,764 521 
 4 - 6 เดือน 1,071 382 1,071 50 

7 - 12 เดือน - 8 - 22 
มากกวา่ 12 เดือน - 14 - 6,188 

รวม 7,563 4,090 7,563 10,378 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - (6,288) 
สุทธิ 7,563 4,090 7,563 4,090 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 2,662 2,469 2,662 2,469 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 157,377 108,339 157,377 108,339 
คา้งชาํระ     
 1 - 3 เดือน 100,160 77,635 100,160 77,635 
 4 - 6 เดือน 2,798 1,739 2,798 1,739 
 7 - 12 เดือน 3,054 2,026 3,054 2,026 
 มากกวา่ 12 เดือน 234 3,913 234 3,913 
เช็คคืน 1,282 1,442 1,282 1,442 
รวม  267,567 197,563 267,567 197,563 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,483) (3,237) (1,483) (3,237) 
สุทธิ 266,084 194,326 266,084 194,326 
ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 454 22,092 454 22,092 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 838 29 838 9,656 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,212 10,295 8,212 10,271 
รวม 9,504 32,416 9,504 42,019 
หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,687) (8,169) (6,687) (17,785) 
สุทธิ 2,817 24,247 2,817 24,234 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 276,464 222,663 276,464 222,650 
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 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กบับุคคลท่ี    
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) สัญญาดงักล่าวกาํหนดให้ผูซ้ื้อตอ้งทาํการ
ผอ่นชาํระค่าสินคา้เป็นรายเดือนใหก้บับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มียอด
คงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 21.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : 24.0 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือนจํานวน  18.7 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2558: 21.3         
ลา้นบาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั มายบสั จาํกดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโอนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ ์13 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโอนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั การร่วมคา้ 
Karmarts Malaysia Sdn. Bhd. ** บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั                     

กบับริษทัยอ่ย 
บริษทั บิวเทร่ียม จาํกดั           มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้และกรรมการ
ของบริษทัฯ 

* บริษทัฯขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัดงักล่าวแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 และบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทัร่ืนรมย ์เอเวอร่ีเดย ์จาํกดั” ตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2559  

** บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าว ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 14 
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 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 2 2 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ดอกเบ้ียรับ - - - 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี  
รายไดค่้าบริการ - - 1 - ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากค่าเช่า - - 1 - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 5 - 5 - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ดอกเบ้ียรับ 1 - 1 - ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 11 7 11 7 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ซ้ือสินคา้ 4 4 4 4 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
รายการธุรกิจกบักรรมการ     
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 2 - 2 - ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   
การร่วมคา้ 3,425 - 3,425 - 
บริษทัร่วม 790 22 790 22 
บริษทัยอ่ย - - - 15,915 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,640 6,523 4,640 6,523 
กรรมการ - 19,666 - 19,666 

รวม 8,855 26,211 8,855 42,126 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัยอ่ย - - - (15,915) 

สุทธิ 8,855 26,211 8,855 26,211 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน    
บริษทัร่วม 54,375 2,656 54,375 2,656 
บริษทัยอ่ย - - - 51,662 

รวม 54,375 2,656 54,375 54,318 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัยอ่ย - - - (43,845) 

สุทธิ 54,375 2,656 54,375 10,473 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 22)   
การร่วมคา้  10 - 10 - 
บริษทัยอ่ย - - 1,579 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 446 42 397 42 
กรรมการ 52 - 52 - 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย - 1,000 - 1,000 

รวม 508 1,042 2,038 1,042 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 
 2559 เพิม่ข้ึน ลดลง 2559 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 2,656 64,744 (13,025) 54,375 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

1 มกราคม   

คา่เผือ่หน้ี 

สงสัยจะสูญ 

โอนไปเป็นเงิน     

ใหกู้ย้มืแก่กิจการ 31 ธนัวาคม 

 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มขึ้น ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2559 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      

บริษัทร่วม       

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 2,656 64,744 (13,025) - - 54,375 

บริษัทย่อย       

บริษทั มายบสั จาํกดั 7,817 650 - (2,986) (5,481) - 

รวม 10,473 65,394 (13,025) (2,986) (5,481) 54,375 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระ
คืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 19 16 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 8 7 
รวม 27 23 

9. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน
สุทธิ 31 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (2558: ไม่มี)  

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ณ  วนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   รายการปรับลดราคาทุนให ้   
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 242,289 165,397 (17,359) (14,940) 224,930 150,457 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 50,630 27,731 (1,188) (190) 49,442 27,541 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 13,813 4,875 - - 13,813 4,875 
สินคา้ระหวา่งทาง 27,016 15,466 - - 27,016 15,466 

รวม 333,748 213,469 (18,547) (15,130) 315,201 198,339 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการปรับลดราคาทุนให ้   
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 242,385 165,716 (17,359) (14,940) 225,026 150,776 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 50,689 27,775 (1,188) (190) 49,501 27,585 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 13,982 4,875 - - 13,982 4,875 
สินคา้ระหวา่งทาง 27,016 15,466 - - 27,016 15,466 

รวม 334,072 213,832 (18,547) (15,130) 315,525 198,702 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ                  
ท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 3.4 ลา้นบาท (2558: 6 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมี
การโอนกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในปี 2558 เป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) 
โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั 353 326 27,884 26,500 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
 เปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน (27)  (1,246)  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนชัว่คราว -  (138)  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 326  26,500  
เงินฝากธนาคาร -  50,000  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 326  76,500  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน จาํนวน 50 ล้านบาท มีอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.0 - 6.5 ต่อปี (2559: ไม่มี) 

 ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้มูลค่าตามบญัชี 76 ลา้นบาท (2558: 18.0 
ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการขาย (สุทธิจากภาษี) จาํนวน 0.9 ลา้นบาท (2558: รับรู้ขาดทุน (สุทธิ
จากภาษี) จาํนวน 0.3 ลา้นบาท)ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวนเงิน 0.19 ลา้นบาท 
(2558: 2.55 ลา้นบาท) 
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13. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน
สุทธิ 25 ลา้นบาท (2558: 1.8 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (2558: ร้อยละ 7 ต่อปี) เงินให้
กู ้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีกาํหนดได้รับชาํระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2562 (2558: ภายในเดือน
มีนาคม 2562) 

14. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

14.1 รายละเอียดของการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกัน                     
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน
ใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคา่ตามบญัชี       

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 
ธนัวาคม  

31 
ธนัวาคม  

31 
ธนัวาคม  

31 
ธนัวาคม  

31 
ธนัวาคม  

31 
ธนัวาคม  

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 
เวียดนาม จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้กลุ่ม
เคร่ืองสาํอางค ์ เวียดนาม 49 - 3,563 - 2,332 - 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั คาร์มาร์ท 
เวียดนาม จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้กลุ่ม
เคร่ืองสาํอางค ์ เวียดนาม 49 - 3,563 - 
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14.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

 2559 2558 
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั 1,192 - 

14.3 ข้อมูลทางการเงนิของการร่วมค้าท่ีมสีาระสําคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้โดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั คาร์มาร์ท             
เวียดนาม จาํกดั 

 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวียน 7 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2 - 
หน้ีสินหมุนเวียน (4) - 
สินทรัพย ์- สุทธิ 5 - 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49 - 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 2 - 
การตดัรายการระหว่างกนั - - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 2 - 

เม่ือว ัน ท่ี  20 มกราคม  2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนใน  บริษัท  คาร์มาร์ท  เวียดนาม  จํากัด                     
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวียดนาม จาํนวนรวม 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3.56 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
บริษัทฯได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า นับตั้ งแต่วนัท่ีลงทุน             
เป็นตน้ไป บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน 50 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั     
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
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เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือในการจดัตั้ง Karmarts 
Malaysia Sdn. Bhd. เป็นการร่วมคา้แห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯจะถือหุน้จาํนวน 51,000 
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้ งหมด 100,000 หุ้น) ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10         
ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีจะจ่ายซ้ือทั้ งส้ิน 510,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 4.9               
ลา้นบาท ในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหว่างจดทะเบียนจดัตั้งการร่วมคา้ดงักล่าว 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชําระในบริษัท                  
คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: ไม่มี) 

15. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

15.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี          
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดิ ไอโคนิค          
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์     ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 70,014 70,668 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค          

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์     ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัร่วมดงักล่าวไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยของตนจาํนวน 3 บริษทั 
ไดแ้ก่ บริษทั  ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ์ 13 จาํกดั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี     
เพชรเกษม จาํกดั  และบริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท 
เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  
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15.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 
 2559 2558 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย 654 248 

15.3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ดิ ไอโคนิค            

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั และ
บริษทัยอ่ย 

 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวียน - 5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 375 215 
หน้ีสินหมุนเวียน (165) (8) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 210 212 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 33.33 33.33 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 70 71 
การตดัรายการระหว่างกนั - - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 70 71 
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16. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั มายบสั จาํกดั - 9.20 - 95.16 - 9,173 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั 3.25 3.25 70.00 70.00 2,500 2,500 

รวม     2,500 11,673 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - บริษทั มายบสั จาํกดั  - (9,173) 

สุทธิ     2,500 2,500 

ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ขายเงินลงทุนทั้ งหมดใน บริษทั มายบัส จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) ใหแ้ก่บุคคลภายนอกจาํนวน 8,564,511 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
ร้อยละ 95.16 ท่ีราคาหุน้ละ 0.05 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 0.428 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดกาํไรทางบญัชี
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจาํนวนเงิน 0.611 ลา้นบาท แสดงในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวม (กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะกิจการ: กาํไร 0.428 ลา้นบาท) การขายเงินลงทุนดงักล่าวทาํให ้
บริษทั มายบสั จาํกดั ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทั เจ คอส 
แลบอราทอรีส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 4.5 ลา้นบาท (2558: บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบั     
เงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทั มายบสั จาํกดั และบริษัท เจ คอส แลบราทอรีส์ จาํกดั เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท และ 4.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปีกบัวนัส้ินปีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ดงักล่าวในปี 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2558 168,000 
โอนไปเป็นท่ีดินและอาคาร (63,000) 
ผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 10,000 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2558 115,000 
ผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 4,000 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2559 119,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯเป็นท่ีดินและอาคารท่ีให้บริการคลงัสินคา้ บริษทัฯแสดง
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทน และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี  

  ผลกระทบต่อ             
มูลค่ายติุธรรม 
เม่ืออตัราตาม             

ขอ้สมมติฐานเพิม่ข้ึน  

                                      
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 15 15 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ) 12 12 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตร        
ต่อเดือน (บาท)  

 
115.5 115 มูลค่ายติุธรรมเพิม่ข้ึน 
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รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้แยกแสดงรายการใน         
งบกาํไรขาดทุน 

ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินและอาคารบางส่วนท่ีเคยใชใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่าไปเป็น
โรงงานผลิตและคลงัเกบ็สินคา้ของตนเอง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 18 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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18. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เครื่องตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่         
1 มกราคม 2558 32,251 206 38,919 33,830 110,575 43,519 1,332 260,632 
ซื้อเพิ่ม 23,500 - 251 2,493 6,517 4,665 16,396 53,822 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - - 91 - 91 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 24,000 - 39,000 - - - - 63,000 
ตีราคาเพิ่ม 42,661 - - - - - - 42,661 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (714) - (714) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (7,133) (1,331) (18,584) (14,648) (40) (41,736) 
โอนเขา้ / โอนออก - 50 4,418 9,539 - 520 (14,527) - 
31 ธนัวาคม 2558 122,412 256 75,455 44,531 98,508 33,433 3,161 377,756 
ซื้อเพิ่ม 12,084 - 2,277 2,141 10,763 3,963 36,396 67,624 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (1,275) - (1,275) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (2,183) (2,183) 
โอนไปเป็นที่ดินรอการพฒันาในอนาคต (8,284) - - - - - - (8,284) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (29) (3,735) (1,751) (76) (5,591) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (149) (67,770) (41) - (67,960) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 1,765 1,690 - 597 (4,052) - 
31 ธนัวาคม 2559 126,212 256 79,497 48,184 37,766 34,926 33,246 360,087 
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 งบการเงนิรวม (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ 

 
สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เครื่องตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2558 - 206 34,826 12,449 58,867 29,739 - 136,087 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 6 3,780 6,393 12,326 5,106 - 27,611 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (7,133) (1,330) (8,481) (14,715) - (31,659) 
31 ธนัวาคม 2558 - 212 31,473 17,512 62,712 20,130 - 132,039 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 10 4,582 8,463 7,151 4,891 - 25,097 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - - (30) (3,444) (3,400) - (6,874) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (146) (44,803) (30) - (44,979) 
31 ธนัวาคม 2559 - 222 36,055 25,799 21,616 21,591 - 105,283 
ค่าเผื่อการด้อยค่า         
1 มกราคม 2558 - - - - 3,146 - - 3,146 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - - - 13,481 - - 13,481 
31 ธนัวาคม 2558 - - - - 16,627 - - 16,627 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - (16,627) - - (16,627) 
31 ธนัวาคม 2559 - - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2558 122,412 44 43,982 27,019 19,169 13,303 3,161 229,090 
31 ธนัวาคม 2559 126,212 34 43,442 22,385 16,150 13,335 33,246 254,804 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2558 (จาํนวน 13 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     27,611 
2559 (จาํนวน 10 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     25,097 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เครื่องตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่         
1 มกราคม 2558 32,251 206 38,919 33,830 42,805 43,332 1,332 192,675 
ซื้อเพิ่ม 23,500 - 251 2,429 6,517 4,648 16,396 53,741 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - - 91 - 91 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 24,000 - 39,000 - - - - 63,000 
ตีราคาเพิม่ 42,661 - - - - - - 42,661 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (714) - (714) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (7,133) (1,331) (18,584) (14,648) (40) (41,736) 
โอนเขา้ / โอนออก - 50 4,418 9,539 - 520 (14,527) - 
31 ธนัวาคม 2558 122,412 256 75,455 44,467 30,738 33,229 3,161 309,718 
ซื้อเพิ่ม 12,084 - 2,277 2,141 10,763 3,963 36,396 67,624 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (1,275) - (1,275) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (2,183) (2,183) 
โอนไปเป็นที่ดินรอการพฒันาในอนาคต (8,284) - - - - - - (8,284) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (29) (3,735) (1,751) (76) (5,591) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 1,765 1,690 - 597 (4,052) - 
31 ธนัวาคม 2559 126,212 256 79,497 48,269 37,766 34,763 33,246 360,009 



 

 29

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เครื่องตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหว่างการ  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2558 - 206 34,826 12,449 19,716 29,593 - 96,790 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 6 3,780 6,375 7,615 5,098 - 22,874 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (7,133) (1,330) (8,481) (14,715) - (31,659) 
31 ธนัวาคม 2558 - 212 31,473 17,494 18,850 19,976 - 88,005 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 10 4,582 8,447 6,210 4,885 - 24,134 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - - (30) (3,444) (3,400) - (6,874) 
31 ธนัวาคม 2559 - 222 36,055 25,911 21,616 21,461 - 105,265 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2558 122,412 44 43,982 26,973 11,888 13,253 3,161 221,713 
31 ธนัวาคม 2559 126,212 34 43,442 22,358 16,150 13,302 33,246 254,744 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2558 (จาํนวน 8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     22,874 

2559 (จาํนวน 10 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     24,134 
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 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 2558 สําหรับท่ีดิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 42.7 
ลา้นบาท ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                    
ผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2558 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 จะเป็น 57.1 ลา้นบาท (2558: 53.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 9.8 ลา้นบาท (2558: 9.4 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ  50.6 ล้านบาท  (เฉพาะของบริษัทฯ: 50.6 ล้านบาท)                    
(2558: 42.3 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 42.2 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯไดรั้บโอนท่ีดินและอาคารบางส่วนท่ีเคยไดใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่าและ
เคยบันทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมาเป็นโรงงานผลิตและคลงัเก็บสินค้าของตนเอง
เน่ืองจากการเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยด์งักล่าว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 17 

 บริษทัฯได้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย ์      
ทั้งระยะส้ันและระยะยาว   

19. ท่ีดนิรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีท่ีดินจาํนวน 8.28 ลา้นบาท (2558: ไม่มี) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูร่ะหว่าง
รอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาทไดน้าํไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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20. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ค่าสิทธิเดิน        
รถโดยสาร โปรแกรม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ประจาํทาง คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2558 14,885 3,173 - 18,058 
ซ้ือเพ่ิม - 349 7,429 7,778 
ตดัจาํหน่าย - (128) - (128) 

31 ธนัวาคม 2558 14,885 3,394 7,429 25,708 
ซ้ือเพ่ิม - 6,284 - 6,284 
โอนมาจากอุปกรณ์ - 1,880 303 2,183 
ตดัจาํหน่าย - (60) - (60) 
โอนเขา้/โอนออก - 7,429 (7,429) - 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (14,885) - - (14,885) 
31 ธนัวาคม 2559 - 18,927 303 19,230 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2558 9,093 2,103 - 11,196 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,698 686 - 2,384 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (25) - (25) 

31 ธนัวาคม 2558 10,791 2,764 - 13,555 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 707 5,060 - 5,767 
โอนมาจากอุปกรณ์ - 1,465 - 1,465 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (44) - (44) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (11,498) - - (11,498) 

31 ธนัวาคม 2559 - 9,245 - 9,245 

ค่าเผื่อการด้อยค่า     
1 มกราคม 2558 - - - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับปี 2,687 - - 2,687 

31 ธนัวาคม 2558 2,687 - - 2,687 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,687) - - (2,687) 

31 ธนัวาคม 2559 - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2558 1,407 630 7,429 9,466 

31 ธนัวาคม 2559 - 9,682 303 9,985 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม           

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหวา่งการติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2558 3,173 - 3,173 
ซ้ือเพ่ิม 349 7,429 7,778 
ตดัจาํหน่าย (128) - (128) 
31 ธนัวาคม 2558 3,394 7,429 10,823 
ซ้ือเพ่ิม 6,284 - 6,284 
โอนมาจากอุปกรณ์ 1,880 303 2,183 
ตดัจาํหน่าย (60) - (60) 
โอนเขา้/โอนออก 7,429 (7,429) - 
31 ธนัวาคม 2559 18,927 303 19,230 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2558 2,103 - 2,103 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 686 - 686 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (25) - (25) 
31 ธนัวาคม 2558 2,764 - 2,764 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,060 - 5,060 
โอนมาจากอุปกรณ์ 1,465 - 1,465 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (44) - (44) 
31 ธนัวาคม 2559 9,245 - 9,245 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2558 630 7,429 8,059 

31 ธนัวาคม 2559 9,682 303 9,985 

21. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม / 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ทรัสตรี์ซีท 3.44% - 4.56% 3.08% - 3.68% 230,676 133,948 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 4.25% - 30,000 - 

   260,676 133,948 
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 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และเงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้า
ประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 446 42 1,976 42 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,791 8,413 5,580 8,409 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 - 62 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,448 8,237 21,448 6,167 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,737 39,871 56,657 39,820 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย - 1,000 - 1,000 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 85,484 57,563 85,723 55,438 

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 9,860 9,248 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (793) (800) 
รวม 9,067 8,448 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,814) (2,702) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,253 5,746 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ
โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 
และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5 5 10 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                          - (1) (1) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5 4 9 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 3 6 9 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                          - (1) (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 3 5 8 

24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 11,132 9,437 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :   
    ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,689 1,833 
    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 303 248 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (81) (386) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 13,043 11,132 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานท่ีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,689 1,833 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 303 248 

รวมค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุน 1,992 2,081 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรขาดทุน  
ตน้ทุนขาย 845 823 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,147 1,258 
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 บริษทัฯคาดว่าจะมีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้าจาํนวน 2.9 
ลา้นบาท (2558: จาํนวน 2.7 ลา้นบาท)  

 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน ์         
ระยะยาวของพนกังานของบริษทัฯอยูท่ี่ประมาณ 6.07 ปี 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม /                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
อตัราคิดลด 2.63% 2.63% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.75% 5.75% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  5% - 30% 5% - 30% 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% 
 2559 2558 2559 2558 
อตัราคิดลด (175) (163) 411 388 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  424 398 (191) (175) 
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25. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 51,129 32,214 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 2,805 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 5,828 11,741 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 56,957 46,760 

บริษทัฯมีจาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน ซ่ึงบนัทึกอยู่
ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 8.5 ลา้นบาท                 
(2559: ไม่มี) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 320,153 255,168 326,547 252,614 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                           
คูณอตัราภาษี 65,309 50,523 65,309 50,523 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                 
ของปีก่อน - 2,805 - 2,805 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 13,708 2,400 13,708 2,400 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (27,888) (20,709) (27,888) (20,709) 
รวม (14,180) (18,309) (14,180) (18,309) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 3,472 9,125 3,472 9,125 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 2,356 2,616 2,356 2,616 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 56,957 46,760 56,957 46,760 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,475 4,036 
 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,709 3,026 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 99 241 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 1,835 
 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,609 2,226 
รวม 7,892 11,364 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
 ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

 ลงทุนจากมูลค่าตามบญัชี 22,792 20,335 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 10,376 10,376 
 ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมจากมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินและ 
       อาคารท่ีโอนมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9,907 10,008 
รวม 43,075 40,719 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี      
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 1.6 ลา้นบาท (2558: 66.7 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ยนั้นๆ ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษทัย่อยท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งักล่าว มีจาํนวนเงิน 1.6 ลา้นบาท (2558: 47.4 ลา้น
บาท)  ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2564 (2558: ปี 2563)   
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 149,517 128,294 149,517 126,859 
ค่าเส่ือมราคา 25,097 27,611 24,134 22,874 
ค่าตดัจาํหน่าย 5,767 2,384 5,060 686 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเพิ่มข้ึน (โอนกลบั) (4,171) (6,388) (4,171) 20,545 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 267,141 159,907 267,141 159,907 
ผลขาดทุนจากการลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ     
   ใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 3,416 (14,331) 3,416 (14,331) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลบั) - 13,481 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (โอนกลบั) - 2,687 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น (โอนกลบั) (2,356) 877 (2,356) 877 
 (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (1,401) 13,575 (1,401) 13,575 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 186 598 186 598 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 646,093 480,657 644,651 479,785 
ค่าซ้ือสินคา้ 685,519 652,333 685,989 651,320 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 85,830 9,674 85,776 9,355 

27. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรขาดทุนสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

28. ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงไม่สามารถนาํมาหักกบั
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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29. เงนิปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลสาํหรับปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 39,574 0.06 

เงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 39,573 0.06 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 39,573 0.06 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 39,573 0.06 

  158,293 0.24 
เงินปันผลสาํหรับปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 46,169 0.07 
เงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 46,170 0.07 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 46,169 0.07 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 46,170 0.07 

  184,678 0.28 

30. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ          
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้
จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

31. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

 - ส่วนงานใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้  
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ี
รายงาน กล่าวคือ ได้ยกเลิกส่วนงานผลิตและจาํหน่ายรถท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติและถงับรรจุก๊าซและ              
ส่วนงานใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 

 บริษทัร่วมของบริษทัฯดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก
การดาํเนินงาน สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  
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   (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงาน             
ให้บริการเดินรถ
โดยสารประจาํทาง 

ส่วนงานใหเ้ช่าและ
ให้บริการคลงัสินคา้ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ           
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,409,870 942 19,526 1,430,338 - 1,430,338 
ดอกเบี้ยรับ 7,706 - - 7,706 - 7,706 
ดอกเบี้ยจ่าย 6,669 - - 6,669 - 6,669 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,864 - - 30,864 - 30,864 
โอนกลบัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (4,171) - - (4,171) - (4,171) 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ                   
ที่จะไดร้ับเพิ่มขึ้น 3,416 - - 3,416 - 3,416 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (2,356) - - (2,356) - (2,356) 
กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนเป็นมูลค่ายตุิธรรม - - 4,000 4,000 - 4,000 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 611 - 611 - 611 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม - - - - - (1,846) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (56,957) - - (56,957) - (56,957) 
       
กําไรของส่วนงาน 244,200 - 18,996 263,196 - 263,196 

  
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,108,685 - 119,000 1,227,685 - 1,235,969 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมที่บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย - - - - - 72,346 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน 
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 31,574 - 4,000 35,574 - 35,574 

หนีส้ินรวมของส่วนงาน 438,478 - - 438,478 - 438,478 
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   (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใชก้๊าซ

ธรรมชาติและ         
ถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงาน             
ให้บริการเดินรถ
โดยสารประจาํทาง 

ส่วนงานใหเ้ช่าและ
ให้บริการคลงัสินคา้ 

รวมส่วนงาน         
ที่รายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ           
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,166,864 2,897 3,682 19,065 1,192,508 - 1,192,508 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,666 99 - - 1,765 (1,765) - 
ดอกเบี้ยรับ 3,246 - - - 3,246 (782) 2,464 
ดอกเบี้ยจ่าย 5,749 - 782 - 6,531 (782) 5,749 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,562 - 6,433 - 29,995 - 29,995 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึ้น (โอนกลบั) (6,329) 26,874 - - 20,545 (26,933) (6,388) 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับเพิ่มขึ้น (โอนกลบั) 5,876 (20,207) - - (14,331) - (14,331) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น 617 260 16,168 - 17,045 - 17,045 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ 5,547 - - - 5,547 - 5,547 
กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน
เป็นมูลค่ายตุิธรรม - - - 10,000 10,000 - 10,000 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - (248) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 46,760 - - - 46,760 - 46,760 
        
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 181,811 (4,199) (23,800) 28,177 181,989 26,419 208,408 

   
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 887,095 - 9,920 115,000 1,012,015 (10,832) 1,001,183 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย - - - - - - 70,668 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม
เครื่องมือทางการเงิน และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้            
รอตดับญัชี 43,312 - - 10,000 53,312 - 53,312 

หนีส้ินรวมของส่วนงาน 283,000 - 69,679 - 352,679 (67,577) 285,102 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือประเทศไทย ดงันั้นรายได ้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่กลุ่มหน่ึง เป็นจาํนวนเงินประมาณ 406 
ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (ปี 2558 มีรายได้จากลูกค้า              
รายใหญ่กลุ่มหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 306 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภค) 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

32.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารและ
ยานพาหนะ และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปีและสัญญา
ดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 4.5 5.4 
2 ถึง 3 ปี 2.1 1.2 

32.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับการซื้อสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้จาํนวนประมาณ 0.4 ลา้น
บาท (2558: ภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนประมาณ 
5.9 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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32.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคาร
ใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

33. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัหรือเปิดเผยมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 326 - - 326 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 119,000 119,000 
ท่ีดิน  - 126,212 - 126,212 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 46,229 - 46,229 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 26,500 - - 26,500 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 115,000 115,000 
ท่ีดิน  - 122,412 - 122,412 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,253 - 2,253 
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(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 26,500 - - 26,500 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 115,000 115,000 
ท่ีดิน  - 122,412 - 122,412 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,238 - 2,238 

34. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุนชัว่คราวและเงินกูย้มืระยะ
สั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวั
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญั 
ดงัน้ี 
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.10 - 6.51 3.79 35.8307 36.2538 
เยน 0.06 - - - 0.3046 - 
หยวน 0.17 - - - 5.0831 - 

         ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือ 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้
กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี    
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.37% - 1.10% - - 3 7 10 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 276 276 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50% 54 - - - 54 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ          

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15.00% 31 - - - 31 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ       
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00% - 25 - - 25 
  85 25 3 283 396 
หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

 จากธนาคาร 3.44% - 4.56% 261 - - - 261 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 85 85 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.60% - 8.49% 5 4 - - 9 
  266 4 - 85 355 
 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.37% - 1.00% - - 16 - 16 
 เงินลงทุนชัว่คราว 1.00% - 6.50% 50 - - 27 77 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 223 223 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 % 3 - - - 3 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ       
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7.00% 1 1 - - 2 

  54 1 16 250 321 

หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

 จากธนาคาร 3.08% - 3.68% 134 - - - 134 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 58 58 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.99% - 8.49% 2 6 - - 8 

  136 6 - 58 200 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37% - 1.10% - - 2 7 9 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 276 276 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50% 54 - - - 54 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ          

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15.00% 31 - - - 31 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ       
  กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00% - 25 - - 25 
  85 25 2 283 395 
หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

 จากธนาคาร 3.44% - 4.56% 261 - - - 261 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 86 86 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.60% - 8.49% 5 4 - - 9 
  266 4 - 86 356 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37% - 1.00% - - 10 - 10 
 เงินลงทุนชัว่คราว 1.00% - 6.50% 50 - - 27 77 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 223 223 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50% 10 - - - 10 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ       
  กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7.00% 1 1 - - 2 
  61 1 10 250 322 

หนีสิ้นทางการเงิน       

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            
 จากธนาคาร 3.08% - 3.68% 134 - - - 134 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 55 55 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.99% - 8.49% 2 6 - - 8 
  136 6 - 55 197 

 



 

 49

34.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท               
ระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54 46 3 2 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54 46 10 2 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สิ
นทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ไดแ้ก่เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราวในเงินฝากธนาคารเผื่อเรียกพิเศษ ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมระยะ
สั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้มืระยะสั้น แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ค)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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35. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน       
ท่ี เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดย ณ  วันท่ี                 
31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2558: 0.4:1) และเฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2558: 0.4:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัเพ่ือนําเสนอต่อ          
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับ ปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
316.59 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.21 บาท คิดเป็น
จาํนวน 138.51 ลา้นบาท และจะจ่ายปันผลงวดสุดทา้ย โดยแบ่งเป็น 

        -          จ่ายเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 220 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกินจาํนวน 
132 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมี
เศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท 

        -          จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 46.17 ล้าน
บาท โดยมีกาํหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560  

2. อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 396 ลา้นบาท เป็นทุน          จด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 528 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 220 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.60 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

3. อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัจาํนวน 431,191 หุ้น ท่ีคงเหลือจากการการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (KAMART-W) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯซ่ึงได้ออกไปเม่ือวันท่ี             
8 พฤษภาคม 2556 และจดัสรรจาํนวนหุ้นสามัญท่ีจะคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว
ขา้งตน้ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ 

37. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 


