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บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการให้เช่าคลงัสินคา้ ท่ีอยู่
บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

   อตัราร้อยละ  
  ของการถือหุ้นตามท่ี  
  ปรากฏในรายช่ือ จดัตั้งข้ึน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ผูถื้อหุ้น ในประเทศ 

  2561 2560  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายสินคา้                        

อุปโภคบริโภค 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของกิจการร่วมคา้ซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าว
ได้แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัย่อย 
ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                    
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลให้เกิดรายการ
ปรับปรุงจากรายการดงัต่อไปน้ี  
- จ านวนเงินท่ีอาจตอ้งจ่ายให้กบัลูกคา้ตามธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจ - บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

พิจารณาพบว่ามีขอ้ก าหนดในสัญญาการคา้และธรรมเนียมปฏิบติับางประการในการก าหนด
ราคาขายกบัลูกค้าท่ีอาจส่งผลให้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะต้องจ่ายหรือให้ส่วนลดพิเศษกับ
ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มห้างสรรพสินค้า ทั้ งน้ีบริษัทฯและบริษทัย่อยต้องน าจ านวนเงิน
ดงักล่าวมาแสดงสุทธิกบัยอดขายในปีจากเดิมท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทรายการเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลสัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าซ้ือตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวธีิอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึง
ก าหนดช าระค่างวดไม่วา่จะเก็บเงินไดห้รือไม่ บริษทัฯหยุดรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกิน
กวา่ 3 งวด 

  รายได้ค่าบริการ 

  รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

 รายได้ค่าเช่า 

  รายไดจ้ากการให้เช่าสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าด าเนินงานจะรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่าและถือเป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน
ลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ี
ไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 
มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือหรือสัญญาเช่าทางการเงินคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ดอกผล            
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญบนัทึกตามจ านวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้
จากลูกหน้ี 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) และราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัตน้ทุนจริงภายใตว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ สินคา้
ระหว่างผลิตแสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง ตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าแรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิตดว้ย 

  วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆ แสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด     
จะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.6  เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี                      
ส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวธีิราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท า
การสุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
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 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                    
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8  ทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มี
การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี
บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ี
ลดลงในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่ เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
อาคาร 20   ปี - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและส่วนปรับปรุงอาคาร 5   ปี - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5   ปี 5   ปี 
ยานพาหนะ 5   ปี 5   ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 และ 5   ปี   3 และ 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.9 ทีด่ินรอการพฒันาในอนาคต 

 ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตแสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3   ปี 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหวา่งการติดตั้ง 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั  
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ี เกิดจากการเป ล่ียนแปลงในอัตราแลกเป ล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณ                          
ผลการด าเนินงาน 

 



 

 10  

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว
อาจดอ้ยค่าเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูง
กวา่ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีดินซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า        
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์
เพิ่ม 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

  โครงการสมทบเงิน 

  บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยได้ท าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุน  

 บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 
โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายุของสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการ            
วดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุน้ และ
อตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน    
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี    
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้ งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย             
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการขายสินค้า โดย
ค านึงถึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้ อายุของสินคา้คงเหลือท่ีคงคา้งและสภาพการจดัเก็บสินคา้ 
เป็นตน้ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 18 

ทีด่ิน 

บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
เป็นคร้ังคราว โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
และการประมาณการบางประการ  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 263 207 236 202 
เงินฝากธนาคาร 7,609 10,510 5,565 5,744 
รวม 7,872 10,717 5,801 5,946 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 1.10 ต่อปี (2560: ร้อยละ 
0.37 - 1.10 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
คา้งช าระ 

2,947 2,613 11,048 2,563 

 1 - 3 เดือน 11,255 5,550 11,255 5,550 
 4 - 6 เดือน 9,547 5,391 9,547 5,391 

7 - 12 เดือน 6,775 2,683 6,775 2,683 
มากกวา่ 12 เดือน 34 - 34 - 

รวม 30,558 16,237 38,659 16,187 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (34) - (34) - 
สุทธิ 30,524 16,237 38,625 16,187 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 5,994 4,002 5,994 4,002 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 155,105 164,350 155,105 164,350 
คา้งช าระ     
 1 - 3 เดือน 124,610 144,645 124,610 144,645 
 4 - 6 เดือน 12,197 4,080 12,197 4,080 
 7 - 12 เดือน 8,092 1,075 8,092 1,075 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,543 1,891 2,543 1,891 
เช็คคืน 751 1,037 751 1,037 
รวม  309,292 321,080 309,292 321,080 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,283) (3,244) (3,283) (3,244) 
สุทธิ 306,009 317,836 306,009 317,836 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 457 - 457 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,603 8,272 5,054 8,272 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,735 4,104 5,735 4,104 
รวม 8,338 12,833 10,789 12,833 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (12) (2,439) (12) (2,439) 
สุทธิ 8,326 10,394 10,777 10,394 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 344,859 344,467 355,411 344,417 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้  าสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กบับุคคลท่ี    
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดงักล่าวก าหนดให้ผูซ้ื้อตอ้งท าการ
ผอ่นช าระค่าสินคา้เป็นรายเดือนให้กบับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มียอด
คงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 16.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 19.4 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนจ านวน 13.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 16.7 ลา้น
บาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

8. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 

8.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 

                (หน่วย: พนับาท) 

 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน   
 ท่ีถึงก าหนดช าระ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด  
 ภายในหน่ึงปี ช าระภายในหน่ึงปี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - 399 - 1,004 - 1,403 
หกั: ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ - (36) - (100) - (136) 

รวม - 363 - 904 - 1,267 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - - - 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ - 363 - 904 - 1,267 
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8.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได)้ จ  าแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
อายหุน้ีคา้งช าระ   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ - 1,267 
รวม - 1,267 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ - 1,267 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าการเงิน และมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จ านวนเงินขั้นต ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จ านวนเงินขั้นต ่า 
 ตามสญัญาเช่าการเงิน ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าการเงิน ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี - - 399 363 
ระยะเวลาเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี - - 1,004 904 

รวม - - 1,403 1,267 

หกั: ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ -  (136)  
เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า 
   การเงินสุทธิ -  1,267  

9. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ ์13 จ  ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั คาร์มาร์ท เวยีดนาม จ ากดั การร่วมคา้ 
Karmarts Malaysia Sdn. Bhd. * บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั                            

กบับริษทัยอ่ย 
บริษทั บิวเทร่ียม จ ากดั           มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นและกรรมการ
ของบริษทัฯ 

* บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าว ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 72 11 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 11 - ตน้ทุน 
รายไดค้่าบริการ - - 5 1 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย - - 16 - ราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากค่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 11 6 11 6 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 5 6 5 6 ร้อยละ 15.0 ต่อปี  

  (2560: ร้อยละ 1.5 ต่อปี) 
ดอกเบ้ียจ่าย 1 - 1 - ร้อยละ 2 ต่อปี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 32 18 29 15 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน - 1 - 1 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้ 6 4 6 4 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)   
การร่วมคา้ 8,617 6,114 8,617 6,114 
บริษทัร่วม - 6,000 - 6,000 
บริษทัยอ่ย - - 10,599 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,544 12,852 24,497 12,802 

รวม 33,161 24,966 43,713 24,916 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (34) - (34) - 

สุทธิ 33,127 24,966 43,679 24,916 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ (หมายเหตุ 8)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,234 - 1,234 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัร่วม - 55,875 - 55,875 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,165 - 4,165 - 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,080) - (1,080) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               
- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,085 - 3,085 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 23)   
การร่วมคา้  - 52 - 52 
บริษทัร่วม - 90 - 90 
บริษทัยอ่ย - - 15,659 1,005 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 451 871 445 870 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 1,260 970 1,260 970 
รวม 1,711 1,983 17,364 2,987 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 100,000 - 100,000 - 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันมี
รายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 
 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2561 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 55,875 - (55,875) - 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั - 4,804 (639) 4,165 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั - 100,000 - 100,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัร่วมมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บช าระหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้ น
ดงักล่าวครบทั้งจ  านวนแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี 
29 มีนาคม 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัร่วมมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31 29 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 
รวม 32 31 

 สิทธิซ้ือหุน้สามญัส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) จ านวนไม่เกิน 584,921 หุ้น ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯภายใน 3 เดือน ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั ตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 32 

10. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 18.0 ลา้น
บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี โดยในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บช าระหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะ
สั้นดงักล่าวครบทั้งจ  านวนแลว้ 

11. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  รายการปรับลดราคาทุนให้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 294,848 248,196 (30,743) (19,193) 264,105 229,003 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 63,980 56,630 (4,537) (3,123) 59,443 53,507 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 5,980 6,035 - - 5,980 6,035 
สินคา้ระหวา่งทาง 18,754 16,395 - - 18,754 16,395 
รวม 383,562 327,256 (35,280) (22,316) 348,282 304,940 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  รายการปรับลดราคาทุนให้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 294,847 248,196 (30,743) (19,193) 264,104 229,003 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 58,472 55,588 (4,535) (3,123) 53,937 52,465 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 4,338 6,035 - - 4,338 6,035 
สินคา้ระหวา่งทาง 18,754 16,395 - - 18,754 16,395 
รวม 376,411 326,214 (35,278) (22,316) 341,133 303,898 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ านวน 13.0 ล้านบาท (2560: 3.8 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขาย 

12. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ – หุน้สามญั 10,233 9,789 353 361 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
 เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (444)  8  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 9,789  361  

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มูลค่าตามบญัชี 21.6 ลา้นบาท (2560: 
5.0 ลา้นบาท) และรับรู้ก าไรจากการขาย (สุทธิจากภาษี) จ านวน 0.6 ลา้นบาท (2560: รับรู้ก าไร (สุทธิ
จากภาษี) จ านวน 1.8 ลา้นบาท) ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ  านวนเงิน 0.33 ลา้นบาท 
(2560: 0.21 ลา้นบาท) 
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14. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกจิการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม /                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,386 38,275 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,600) (9,600) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก             
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17,786 28,675 

          เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี  (2560:   
ร้อยละ 15 ต่อปี) เงินให้กู ้ยืมระยะยาวดงักล่าวมีก าหนดได้รับช าระคืนภายในเดือน กนัยายน 2563 
(2560: ภายในเดือนกนัยายน 2563) 

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

15.1 รายละเอยีดของการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกัน                            
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองส าอางค ์ เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 - 343 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ
ราคาทุน – สุทธิ 

   31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวยีดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม
เคร่ืองส าอางค ์ เวยีดนาม 49 49 3,563 3,563 (3,563) - - 3,563 
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15.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

 2561 2560 
บริษทั คาร์มาร์ท เวยีดนาม จ ากดั 531 1,806 

15.3 ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าทีม่ีสาระส าคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้โดยสรุปมีดงัน้ี 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั คาร์มาร์ท                 

เวยีดนาม จ ากดั 
 2561 2560 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 3 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7 5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน - 1 
หน้ีสินหมุนเวยีน (8) (6) 
สินทรัพย ์– สุทธิ 2 3 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49 49 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 1 1 
การตดัรายการระหวา่งกนั (1) (1) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ - - 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั คาร์มาร์ท                  
เวยีดนาม จ ากดั 

 2561 2560 
รายได ้ 18 11 
ขาดทุน - (2) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - (2) 

บริษัทดังกล่าวมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 50 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ งบริษัทเม่ือวนัท่ี                    
9 ตุลาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือในการจดัตั้ง Karmarts 
Malaysia Sdn. Bhd. เป็นการร่วมคา้แห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯจะถือหุน้จ านวน 51,000 
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้ งหมด 100,000 หุ้น) ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10         
ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายซ้ือทั้ งส้ิน 510,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ  4.9               
ล้านบาท ในปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างจดทะเบียนจดัตั้งการร่วมคา้ดงักล่าว และบริษทัฯยงัไม่ได้มี    
การลงทุนในบริษทัดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษัท                  
คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 98,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

15.4 เงินลงทุนในการร่วมค้าทีข่าดทุนเกนิทุน 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในการร่วมคา้หน่ึงแห่ง ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย ์บริษทัได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เน่ืองจากบริษทัไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ี
ตอ้งจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท)  

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

การร่วมคา้ งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

บริษทั คาร์มาร์ท 
เวยีดนาม จ ากดั 138 - 1 - 

16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

16.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์          ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 190,226 63,042 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค                 

พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์             ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 
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เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากัด (บริษัทร่วม) ได้เข้าท าบันทึก
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เพื่อจะซ้ือจะขายท่ีดิน เน้ือท่ีรวมประมาณ 2,066.5 ตารางวา กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 ผูว้าง
สัญญาไดช้ าระเงินมดัจ าจ านวน 20 ลา้นบาทใหก้บับริษทัร่วม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ทั้งสอง
ฝ่ายได้เขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว รวมราคาจะซ้ือจะขายจ านวน 753.14 ล้านบาทและ              
ผูว้างสัญญาได้จ่ายช าระราคาจะซ้ือจะขายท่ีดินให้แก่บริษัทร่วมเพิ่มอีกจ านวน 168.29 ล้านบาท                 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 บริษทัร่วมได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบท่ีดินทั้งหมด
ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ โดยผูซ้ื้อไดจ่้ายช าระราคาส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจ านวน 564.85 ลา้นบาทให้กบับริษทั
ร่วมดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินอาวลัซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแห่งหน่ึง ระบุวนัท่ีก าหนด
ช าระเงินคือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 และในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 บริษทัร่วมไดน้ าตัว๋สัญญาใช้
เงินอาวลัดงักล่าวไปขายลดกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งนั้นทั้งจ  านวน ในอตัราดอกเบ้ียขายลดร้อยละ 1.87 
ต่อปี สุทธิเงินท่ีบริษทัร่วมไดรั้บจ านวน 561.98 ลา้นบาท  

16.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ในระหว่างปี  บ ริษัทฯรับ รู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน เบ็ดเส ร็จจากการลงทุนในบริษัท ร่วมใน                       
งบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
 2561 2560 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั และบริษทัยอ่ย 127,184 (6,972) 
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16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสาระส าคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ดิ ไอโคนิค                   
พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั และ

บริษทัยอ่ย 
 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 545 90 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 73 294 
หน้ีสินหมุนเวยีน (48) (195) 
สินทรัพย ์– สุทธิ 570 189 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 33.33 33.33 
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 190 63 
การตดัรายการระหวา่งกนั - - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 190 63 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ดิ ไอโคนิค                   
พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั และ

บริษทัยอ่ย 

 2561 2560 
รายได ้ 539 - 
ก าไร (ขาดทุน) 381 (21) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 381 (21) 
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17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั 10.00 5.50 70.00 70.00 7,000 4,000 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงจะซ้ือจะขายหุ้นสามญัของ บริษทั ร่ืนรมย ์
ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จ ากดั จ  านวน 800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดในบริษทัดังกล่าวจ านวน 1,000,000 หุ้น) โดยได้ตกลงวางเงินมดัจ าให้กบัผูจ้ะขายจ านวน             
4 ลา้นบาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะ
ขายหุ้นสามญัของ บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จ ากดั ทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ โดยระหวา่งงวด          
ไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บคืนเงินมดัจ าจากผูจ้ะขายเดิมครบถว้นทั้งจ  านวน 4 ลา้นบาท
แลว้ 

ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯลงทุนเพิ่มใน บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากัด 
จ านวนเงิน 3 ลา้นบาท โดยยงัคงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 2,000,000 หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทั เจ คอส 
แลบอราทอรีส์ จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 3.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 

18. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการกระทบยอดระหวา่งมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปีกบัวนัส้ินปีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ดงักล่าวในปี 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2560 119,000 
ผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม (1,000) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2560 118,000 
ผลก าไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 3,840 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2561 121,840 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯเป็นท่ีดินและอาคารท่ีให้บริการคลงัสินคา้ บริษทัฯแสดง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทน และอตัราค่าเช่า 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี  

  

ผลกระทบต่อ                        
งบการเงินรวม /                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
มูลค่ายติุธรรมเม่ืออตัรา
ตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 15 15 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ) 12 12 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน (บาท)  115.5 115.5 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องได้แยกแสดงรายการใน         
งบก าไรขาดทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กน าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 



 

 30  

19. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหว่างการ  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่         
1 มกราคม 2560 126,212 256 79,497 48,184 37,766 34,926 33,246 360,087 
ซ้ือเพ่ิม 5,160 - 674 5,073 8,341 4,605 41,289 65,142 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (635) (5) (640) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (1,555) (1,555) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - (32) (4,132) (1,235) (128) (5,527) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 56,378 2,912 - 4,286 (63,576) - 
31 ธนัวาคม 2560 131,372 256 136,549 56,137 41,975 41,947 9,271 417,507 
ซ้ือเพ่ิม 71,000 - 33,793 11,314 7,425 6,847 25,300 155,679 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (1,058) (27) (1,085) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - (5,623) (1,852) (1,727) (355) (9,557) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 26,215 83 231 5,415 (31,944) - 
31 ธนัวาคม 2561 202,372 256 196,557 61,911 47,779 51,424 2,245 562,544 
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 งบการเงินรวม (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 

 
สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหว่างการ  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 - 222 36,055 25,799 21,616 21,591 - 105,283 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 10 4,821 8,828 5,279 5,343 - 24,281 
ค่าเส่ือมราคา - จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - - (32) (3,785) (1,242) - (5,059) 
31 ธนัวาคม 2560 - 232 40,876 34,595 23,110 25,692 - 124,505 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 10 10,171 8,937 5,732 6,714 - 31,564 
ค่าเส่ือมราคา - จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - - (3,154) (1,850) (1,579) - (6,583) 
31 ธนัวาคม 2561 - 242 51,047 40,378 26,992 30,827 - 149,486 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2560 131,372 24 95,673 21,542 18,865 16,255 9,271 293,002 
31 ธนัวาคม 2561 202,372 14 145,510 21,533 20,787 20,597 2,245 413,058 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ านวน 8.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     24,281 
2561 (จ านวน 8.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     31,564 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหว่างการ  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่         
1 มกราคม 2560 126,212 256 79,497 48,269 37,766 34,763 33,246 360,009 
ซ้ือเพ่ิม 5,160 - 674 4,683 8,341 4,605 41,289 64,752 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (635) (5) (640) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (1,555) (1,555) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - (32) (4,132) (1,235) (128) (5,527) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 56,378 2,912 - 4,286 (63,576) - 
31 ธนัวาคม 2560 131,372 256 136,549 55,832 41,975 41,784 9,271 417,039 
ซ้ือเพ่ิม 71,000 - 33,793 5,540 7,425 5,600 25,300 148,658 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (1,058) (27) (1,085) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - - (5,623) (2,278) (1,727) (355) (9,983) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 26,215 83 231 5,415 (31,944) - 
31 ธนัวาคม 2561 202,372 256 196,557 55,832 47,353 50,014 2,245 554,629 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
       สินทรัพย ์  
   อาคารและ   เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ  และอุปกรณ์ งานระหว่างการ  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 - 222 36,055 25,911 21,616 21,461 - 105,265 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 10 4,821 8,810 5,279 5,340 - 24,260 
ค่าเส่ือมราคา - จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - - (32) (3,785) (1,242) - (5,059) 
31 ธนัวาคม 2560 - 232 40,876 34,689 23,110 25,559 - 124,466 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 10 10,171 8,257 5,716 6,527 - 30,681 
ค่าเส่ือมราคา - จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - - - (3,154) (1,958) (1,579) - (6,691) 
31 ธนัวาคม 2561 - 242 51,047 39,792 26,868 30,507 - 148,456 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2560 131,372 24 95,673 21,143 18,865 16,225 9,271 292,573 

31 ธนัวาคม 2561 202,372 14 145,510 16,040 20,485 19,507 2,245 406,173 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ านวน 8.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     24,260 

2561 (จ านวน 7.9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     30,681 
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 บริษทัฯได้จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ ณ ส้ินปี 2558 ส าหรับท่ีดิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 42.7 
ล้านบาท ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                        
ผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2558 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 จะเป็น 133.33 ลา้นบาท (2560: 62.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 17.5 ลา้นบาท (2560: 14.5 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 100.5 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 100.5 ล้านบาท)                    
(2560: 66.2 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 66.2 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค ้ าประกนัสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย ์      
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว   

20. ทีด่ินรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีท่ีดินจ านวน 8.3 ลา้นบาท (2560: 8.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่
ระหวา่งรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาท (2560: 3.2 ลา้นบาท) ไดน้ าไป
ค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2560 18,927 303 19,230 
ซ้ือเพิ่ม 3,649 - 3,649 
โอนมาจากอุปกรณ์ 1,555 - 1,555 
ตดัจ าหน่าย (119) - (119) 
โอนเขา้/โอนออก 83 (83) - 
31 ธนัวาคม 2560 24,095 220 24,315 
ซ้ือเพิ่ม 184 146 330 
ตดัจ าหน่าย (68) - (68) 
31 ธนัวาคม 2561 24,211 366 24,577 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2560 9,245 - 9,245 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,062 - 5,062 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (82) - (82) 
31 ธนัวาคม 2560 14,225 - 14,225 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 6,531 - 6,531 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (66) - (66) 
31 ธนัวาคม 2561 20,690 - 20,690 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2560 9,870 220 10,090 

31 ธนัวาคม 2561 3,521 366 3,887 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม           

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหวา่งการติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2560 18,927 303 19,230 
ซ้ือเพ่ิม 3,649 - 3,649 
โอนมาจากอปุกรณ์ 1,555 - 1,555 
ตดัจ าหน่าย (119) - (119) 
โอนเขา้/โอนออก 83 (83) - 
31 ธนัวาคม 2560 24,095 220 24,315 
ซ้ือเพ่ิม 89 146 235 
ตดัจ าหน่าย (68) - (68) 
31 ธนัวาคม 2561 24,116 366 24,482 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2560 9,245 - 9,245 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,062 - 5,062 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (82) - (82) 
31 ธนัวาคม 2560 14,225 - 14,225 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 6,511 - 6,511 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (66) - (66) 
31 ธนัวาคม 2561 20,670 - 20,670 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
31 ธนัวาคม 2560 9,870 220 10,090 

31 ธนัวาคม 2561 3,446 366 3,812 

22. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม / 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ทรัสตรี์ซีท 3.30% - 5.35% 2.80% - 6.25% 147,552 175,276 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 743 - 

   148,295 175,276 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารค ้ าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  
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23. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188 469 14,193 1,473 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,173 6,415 14,548 5,276 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 263 544 263 544 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 57,270 30,704 57,270 30,704 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,648 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 59,236 63,850 59,193 63,768 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 1,260 970 1,260 970 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 136,390 102,952 148,375 102,735 

24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 13,055 11,951 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,031) (1,078) 
รวม 12,024 10,873 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,710) (3,968) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,314 6,905 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการ
โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  4 ถึง 5 ปี 
และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 5 8 13 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               - (1) (1) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 5 7 12 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4 8 12 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               - (1) (1) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4 7 11 

25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย              
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

งบการเงินรวม /                                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2561 2560 
1 4.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย                     

ทุกส้ินเดือนงวดละ 1.49 ลา้นบาท 65,228 80,000 
รวม   65,228 80,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (17,904) (17,904) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 47,324 62,096 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 80,000 
บวก: กูเ้พิ่ม - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (14,772) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 65,228 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯวงเงิน 80 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
60 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี  เงินกู้ยืมระยะยาวน้ีค ้ าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อม           
ส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

26. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                                     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 16,052 13,043 16,052 13,043 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
    ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,754 1,653 2,577 1,653 
    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 373 313 371 313 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (746) - (746) - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ - 282 - 282 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 409 - 409 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 352 - 352 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 18,433 16,052 18,254 16,052 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะมีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้จ านวน 1.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 1.8 ลา้นบาท) (2560: งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 3.9 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูท่ี่ประมาณ 6.89 - 28.00 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.89 ปี) 
(2560: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.89 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 1.96% และ 3.36% 1.96% 1.96% 1.96% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00% และ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  1.91% - 51% 15% - 51% 11% - 51% 15% - 51% 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 เพิ่มข้ึน ลดลง 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด (+/- ร้อยละ 1) (1,173) (782) 1,332 879 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1) 1,740 1,049 (1,555) (951) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(+/- ร้อยละ 1 และ +/- ร้อยละ 20) (1,255) (844) 387 207 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มข้ึน ลดลง 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด (+/- ร้อยละ 1) (1,133) (782) 1,279 879 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1) 1,689 1,049 (1,515) (951) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(+/- ร้อยละ 1) (1,211) (844) 323 207 
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 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึง
ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย 400 วนั     
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 
4.94 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 4.89 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวด
ท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 58,438 73,553 56,962 73,127 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (6,954) (2,315) (6,954) (2,315) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน 51,484 71,238 50,008 70,812 

บริษทัฯมีจ านวนภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงบันทึกอยู่ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2560 จ  านวน 0.2 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 412,834 353,642 276,340 359,415 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                      
 คูณอตัราภาษี 82,567 70,728 55,268 71,883 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน (318) - (318) - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (โอนกลบั) (2,456) 20 (2,492) 20 
 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี (770) (2) (770) (2) 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,680) (1,089) (1,680) (1,089) 
 ผลขาดทุนทางภาษีท่ีใชใ้นปี - (319) - - 
 ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้

 และบริษทัร่วม (25,331) 1,756 - - 
 ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั (528) 144 - - 
รวม (30,765) 510 (4,942) (1,071) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 51,484 71,238 50,008 70,812 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 245 784 
 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 7,056 4,463 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,651 3,211 

รวม 10,952 8,458 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
 ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน              

 จากมูลค่าตามบญัชี 21,704 20,936 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 10,376 10,376 
 ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมจากมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินและ 
       อาคารท่ีโอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 4,576 9,804 

รวม 36,656 41,116 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไม่มีผลขาดทุนทางภาษีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 210,085 163,251 186,371 162,113 
ค่าเส่ือมราคา 31,564 24,281 30,681 24,260 
ค่าตดัจ าหน่าย 6,531 5,062 6,511 5,062 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,354) (1,867) (2,354) (1,867) 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 272,843 264,394 272,843 264,394 
ผลขาดทุนจากการลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ     
   ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  12,964 3,769 12,962 3,769 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 114 (475) 114 (475) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน - - 3,563 - 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 10,760 8,776 10,760 8,776 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 732,713 620,597 667,728 611,545 
ค่าซ้ือสินคา้ 689,262 623,876 731,388 626,176 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 46,597 (1,871) 44,954 (2,136) 

29. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี โดย
ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 30 และ 33 

 ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากในระหว่างปี 2560 ได้มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม
โครงการ ESOP Scheme ครบถว้นแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32 
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30.     ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนจ านวน 431,191 หุ้น           
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท ท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(KAMART-W) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯซ่ึงได้ออกไปเม่ือว ันท่ี  8 พฤษภาคม 2556             
โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

2. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 395.74 ล้านบาท เป็นทุน             
จดทะเบียนใหม่จ  านวน 528 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 220.43 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญัจ านวน 219.86 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้                    
หุ้นละ 0.60 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 131.91 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกช าระจาก
การจ่ายหุน้ปันผลกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

 ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2560 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกช าระจากการใช้สิทธิตาม
โครงการ ESOP Scheme ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32 จ  านวน 5.35 ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 (หุน้สามญัจ านวน 574,921 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท)  

31. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงไม่สามารถน ามาหักกบั
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

32. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) จ านวนไม่เกิน 584,921 หุ้น ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯภายใน 3 เดือน ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้สามญั  

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ  7.3 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง 
ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากับ 9.3 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น             
ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 47.31 ต่อปี ความคาดหวงัของอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 2.26              
ต่อปี อายโุครงการ 6 เดือน และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.40 ต่อปี 

 ในระหว่างปี 2560 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าว
ครบถว้นแลว้ 
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33. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

หุน้ปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                       
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 131,913 0.20 

เงินปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                         
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 46,170 0.07 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 46,170 0.07 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 61,600 0.07 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 61,599 0.07 

เงินปันผลประจ าปี 2560  347,452 0.48 
    
เงินปันผลส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                       

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 61,600 0.07 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 61,600 0.07 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 61,586 0.07 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 61,585 0.07 
เงินปันผลประจ าปี 2561  246,371 0.28 

34. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

35. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

 - ส่วนงานใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้  

 บริษทัร่วมของบริษทัฯด าเนินธุรกิจดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจาก
การด าเนินงาน สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้ก าไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  
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   (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานใหเ้ช่า
และใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ             
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,479,387 20,757 1,500,144 - 1,500,144 
ดอกเบ้ียรับ 12,068 - 12,068 - 12,068 
ดอกเบ้ียจ่าย (9,742) - (9,742) - (9,742) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (38,095) - (38,095) - (38,095) 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,354 - 2,354 - 2,354 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน (12,964) - (12,964) - (12,964) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (114) - (114) - (114) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน (3,563) - (3,563) - (3,563) 
ก าไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม - 3,840 3,840 - 3,840 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม - - - - 126,653 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (47,417) (4,066) (51,483) - (51,483) 
      
ก าไรของส่วนงาน 341,249 20,102 361,351 - 361,351 
      
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,423,431 121,840 1,545,271 - 1,545,271 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย - - - - 190,226 
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน                    
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 112,634 3,840 116,474 - 116,474 

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 559,171 - 559,171 - 559,171 
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   (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานใหเ้ช่า
และใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ             
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,472,805 20,757 1,493,562 - 1,493,562 
ดอกเบ้ียรับ 11,522 - 11,522 - 11,522 
ดอกเบ้ียจ่าย (6,502) - (6,502) - (6,502) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (29,343) - (29,343) - (29,343) 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,867 - 1,867 - 1,867 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน (3,769) - (3,769) - (3,769) 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 475 - 475 - 475 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม - (1,000) (1,000) - (1,000) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม - - - - (8,778) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (67,171) (4,067) (71,238) - (71,238) 
      
ก าไรของส่วนงาน 267,135 15,269 282,404 - 282,404 
      
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,228,948 118,000 1,346,948 - 1,346,948 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย - - - - 63,385 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน                    
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 35,765 (1,000) 34,765 - 34,765 

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 477,515 - 477,515 - 477,515 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือประเทศไทย ดงันั้นรายได ้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่กลุ่มหน่ึง เป็นจ านวนเงินประมาณ 241 
ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (ปี 2560 มีรายได้จากลูกค้า              
รายใหญ่กลุ่มหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 347 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภค) 

36. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 2 ของเงินเดือน  กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                        
ไทยพาณิชย ์จ  ากดัและจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของบริษัท ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 2 ล้านบาท                  
(2560 : ไม่มี) 

37. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

37.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและยานพาหนะ และ
สัญญาบริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
จ่ายช าระภายใน   

1 ปี 7.5 5.8 
2 ถึง 3 ปี 2.0 2.1 
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 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาให้เช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้เช่าคลังสินค้า อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาใหเ้ช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งักล่าว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

รับช าระภายใน   
1 ปี 5.2 20.7 
2 ถึง 3 ปี - 5.2 

 37.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สกุลเงิน 2561 2560 
บาท - 0.3 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.2 
หยวน 0.8 1.3 

37.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จ านวน 15.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 0.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคาร
ใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัให้แก่คู่คา้ของบริษทัย่อยเพื่อค ้าประกนัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท (2560 : 
ไม่มี) 
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38. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัหรือเปิดเผยมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 9,789 - - 9,789 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 121,840 121,840 
ท่ีดิน  - 202,372 - 202,372 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 361 - - 361 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 118,000 118,000 
ท่ีดิน  - 131,372 - 131,372 
     
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 47,707 - 47,707 

39. เคร่ืองมือทางการเงิน 

39.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินให้กูย้ืมระยะยาว 
เงินลงทุนชั่วคราว เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าทางการเงิน เงินให้กูย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวั
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

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

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 4.01 5.20 32.4498 32.6809 
เยน 0.06 0.06 - - 0.2931 0.2898 
หยวน - - 0.22 0.10 4.7237 5.0145 
ยโูร - - - 0.01 - 39.0273 

         ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือ 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้
กูย้มื เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า  
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี    

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.37 - 1.10 - - 7 1 8 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 345 345 
      เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00 1 3 - - 4 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ       
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00 10 17 - - 27 
  11 20 7 346 384 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.30 - 5.35 147 - - - 147 
      เงินเบิกเกินบญัชี MOR - - 1 - 1 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 136 136 
      เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.00 100 - - - 100 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.29 - 4.42 5 7 - - 12 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.25 18 47 - - 65 
  270 54 1 136 461 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.37 - 1.10 - - 8 3 11 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 344 344 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 56 - - - 56 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ          

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15.00 18 - - - 18 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ       
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00 10 28 - - 38 
  84 28 8 347 467 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
หนีสิ้นทางการเงนิ       
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.80 - 6.25 175 - - - 175 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 103 103 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.29 - 8.49 4 7 - - 11 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.25 18 62 - - 80 
  197 69 - 103 369 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37 - 1.10 - - 5 1 6 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 355 355 
      เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00 1 3 - - 4 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ       
  กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00 10 17 - - 27 
  11 20 5 356 392 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.30 - 5.35 147 - - - 147 
      เงินเบิกเกินบญัชี MOR - - 1 - 1 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 148 148 
      เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.00 100 - - - 100 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.29 – 4.42 5 7 - - 12 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.25 18 47 - - 65 
  270 54 1 148 473 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37 - 1.10 - - 3 3 6 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 344 344 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 56 - - - 56 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ          

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15.00 18 - - - 18 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ       
  กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00 10 28 - - 38 
  84 28 3 347 462 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.80 - 6.25 175 - - - 175 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 103 103 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.29 - 8.49 4 7 - - 11 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.25 18 62 - - 80 
  197 69 - 103 369 

39.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท               
ระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อย จึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 56 48 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายติุธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ค)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

ง) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

40. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน        
ท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 (2560: 0.5:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.7:1 (2560: 0.5:1) 

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
จากก าไรของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท ซ่ึงเม่ือหักจากเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 0.21 บาท 
จะเป็นเงินปันผลในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจ านวนเงินจ่าย 
61.6 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบันทึกบัญชี
ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ซ้ือท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง มูลค่ารวมประมาณ 7.2 ล้านบาทจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกัน โดยตกลงจะ
ด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิกนัภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขาย 

42. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 


