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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดัตั้ง
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายสาหร่ายทะเลทอด 
ย่าง อบและขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็น
สาํนกังานใหญ่อยูท่ี่ 12/1 หมู่ 4 ตาํบลหนา้ไม ้อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีสํานักงานสาขา 5 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี 
จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (2556: 6 แห่งในกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี 
จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

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

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จาํกดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ี
รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) ดงัต่อไปน้ี  

  อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของการถือหุน้ 

  2557 2556 
  ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์ 
แฟรนไชส์ จาํกดั 

จาํหน่ายขนมขบเค้ียวและ    
แฟรนไชส์ภตัตาคาร
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

100 100 



2 

 

  อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ของการถือหุน้ 

  2557 2556 
  ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จาํกดั จาํหน่ายขนมขบเค้ียว 100 100 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์         
ซพัพลาย จาํกดั  

ผลิตและจาํหน่ายผงปรุง
อาหาร   

100 100 

ข) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดต้ดัออกจาก  
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
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ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดําเนินงาน   

ท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ   

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีฯไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จาํนวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐาน   
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ี
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯเช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ีในปี
ท่ีนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้
บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯรับรู้รายการกาํไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิม
แลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการจดัทาํงบการเงินรวม             
โดยใช้แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการ
เก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุน
จะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของ
กิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า   
ก่ึงหน่ึงกต็าม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวน
วา่กลุ่มบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการ
มาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย  
การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี 
และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดและสินคา้รับคืนแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบ ส่วนประกอบและผงปรุง ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และวสัดุ
โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ     
ตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน เม่ือมีการ
จาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการ    
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

 4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ        
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   9 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 
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 กลุ่มบริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  
ของสินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี และ 10 ปี 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับ   
บริษทัฯ  

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้ น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบัน          
ของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หักด้วยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ได้รับรู้ และผล    
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 กลุ่มบริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีนาํ
มาตรฐานการบญัชีน้ีมาถือปฏิบติั 
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4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดข้ึนแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้ นและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้ นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน  ณ  วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี  รวมทั้ ง 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯจะมีกาํไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน            
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัฯ
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน     
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
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ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญา 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและ          
การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัฯไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าค่าความเสียหายจะเกิดข้ึนไม่เกินกว่าประมาณ
การหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องท่ีบริษทัฯไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 742 704 160 162 
เงินฝากกระแสรายวัน
และออมทรัพย ์ 66,629 40,819 50,386 19,286 

เงินฝากประจาํ 692 682 692 683 
รวม 68,063 42,205 51,238 20,131 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.125 
ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 16,332 8,559 
คา้งชาํระ     
 1 - 30 วนั   - - 5,082 4,977 
 31 - 60 วนั - - 6,643 5,799 
 61 - 90 วนั - - 4,973 6,706 
 มากกวา่ 90 วนั - - 13,424 2,559 
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รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 46,454 28,600 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 351,680 308,070 347,021 306,842 
คา้งชาํระ     
 1 - 30 วนั   104,264 77,121 102,916 75,894 
 31 - 60 วนั 3,749 4,278 3,285 4,037 
 61 - 90 วนั 672 505 626 282 
 มากกวา่ 90 วนั 3,979 875 3,753 37 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 464,344 390,849 457,601 387,092 

รวมลูกหน้ีการคา้ 464,344 390,849 504,055 415,692 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (795) (1,097) (569) (683) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 463,549 389,752 503,486 415,009 

ลูกหนีอ่ื้น     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 232 299 232 299 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,234 154 2,626 563 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,066 929 1,591 308 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,532 1,382 4,449 1,170 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 468,081 391,134 507,935 416,179 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือไดร้วมลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯจาํนวนเงิน 82.2 ลา้นบาท 
(2556: 130.5 ลา้นบาท) ซ่ึงนาํไปขายลดแก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นโดยธนาคาร
ดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ีย 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพ ีเทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทเวน็ต้ีโฟร์ โปรเจค็ส์ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวด้ิง จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 



14 

 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
ขายสินคา้ - - 54,106 67,555 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ีย

ร้อยละ 26 (2556: ราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ียร้อยละ 17) 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและ
การเงิน 

- - 3,072 1,037 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและสาธารณูปโภค - - 1,510 755 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 87,827 79,704 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ีย

ร้อยละ 3 (2556: ราคาทุนบวกกาํไรส่วน
เพิ่มในอตัราเฉล่ียร้อยละ 5) 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 4,149 5,826 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและ
การเงิน 

1,696 576 1,696 576 คาํนวณตามตน้ทุนจริงบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าส่งเสริมการขายรับ 175 45 145 - อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 504 773 461 725 อตัราร้อยละ 1.50 - 2.55 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้ 980 264 619 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 ถึง 10 
ค่าเช่าจ่าย 1,995 745 540 540 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจ่าย - 3,892 - 3,892 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
รายละเอียด ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 46,454 28,600 

รวม - - 46,454 28,600 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 409 409 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,234 154 2,217 154 

รวม 2,234 154 2,626 563 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 21,500 - 20,000 

รวม - 21,500 - 20,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย  - - 17,389 8,771 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  121 9 82 - 

รวม 121 9 17,471 8,771 

ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
   บริษทัยอ่ย - - 1,300 319 
   บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 155 - 70 

รวม 5 155 1,300 389 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.50 ถึง 2.55 ต่อปี (2556: ร้อยละ 
1.50 ถึง 2.55 ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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 ในระหวา่งปี เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2557 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั 21,500 4,000 (25,500) - 

รวม 21,500 4,000 (25,500) - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2557 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ดร. โทบิ จาํกดั 20,000 - (20,000) - 

รวม 20,000 - (20,000) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,233 25,830 29,639 24,356 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,043 527 2,038 523 
รวม 33,276 26,357 31,677 24,879 

 ภาระคํา้ประกันโดยกรรมการ 
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 กรรมการของบริษัทฯคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารของบริษัทฯโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

9. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให ้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

สินคา้สาํเร็จรูป 46,914 44,118 (1,901) (2,407) 45,013 41,711 
สินคา้สาํเร็จรูประหวา่งทาง 269 5,279 - - 269 5,279 
สินคา้ระหวา่งผลิต 9,999 17,744 (154) (68) 9,845 17,676 
วตัถุดิบ 60,620 58,699 (253) (355) 60,367 58,344 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 78,661 69,472 (1,351) (615) 77,310 68,857 
ส่วนประกอบและผงปรุง 11,101 6,326 (644) (277) 10,457 6,049 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 3,510 1,960 - - 3,510 1,960 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 21,228 26,186 - - 21,228 26,186 

รวม 232,302 229,784 (4,303) (3,722) 227,999 226,062 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให ้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

สินคา้สาํเร็จรูป 38,540 36,301 (1,815) (1,666) 36,725 34,635 
สินคา้สาํเร็จรูประหวา่งทาง 268 5,279 - - 268 5,279 
สินคา้ระหวา่งผลิต 9,987 17,744 (154) (69) 9,833 17,675 
วตัถุดิบ 56,786 51,262 (13) (355) 56,773 50,907 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 77,919 69,246 (1,351) (615) 76,568 68,631 
ส่วนประกอบและผงปรุง 11,607 6,599 (644) (277) 10,963 6,322 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 2,610 1,653 - - 2,610 1,653 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 21,228 26,186 - - 21,228 26,186 

รวม 218,945 214,270 (3,977) (2,982) 214,968 211,288 

ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษทัฯไดบ้นัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บเป็นจาํนวนเงิน 4.3 ลา้นบาท (2556: 3.7 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4.0 ลา้นบาท 2556: 3.0 
ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และไดก้ลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือให้



18 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวนเงิน 3.7 ลา้นบาท (2556: 6.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 3.0 ลา้นบาท 
2556: 5.2 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 5,938 6,749 5,405 6,119 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 7,942 3,669 7,942 3,647 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,227 2,926 2,869 2,926 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 489 842 440 367 
รวม 17,596 14,186 16,656 13,059 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

12.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์     
  แอนด ์แฟรนไชส์ จาํกดั 

 
35,000 

 
35,000 

 
100 

 
100 

 
35,000 

 
35,000 

บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จาํกดั 5,000 5,000 100 100 4,543 4,543 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์ 
  ซพัพลาย จาํกดั 

 
1,000 

 
1,000 

 
100 

 
100 

 
491 

 
491 

รวม     40,034 40,034 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดโ้อนเปล่ียนประเภทสินทรัพยจ์ากบญัชีท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนเงิน 39.7 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) ไปเป็นบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใช้และมีความประสงค์ท่ีจะจาํหน่าย
สินทรัพยด์งักล่าวในอนาคต 
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 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็น
จาํนวนเงิน 42.1 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) 

 บริษัทฯไดน้ําอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
จาํนวนเงิน 36.2 ลา้นบาทไปจดจาํนองเพื่อคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคาร (2556:   
ไม่มี) 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2556 52,248 77,172 232,928 52,755 17,565 37,838 470,506 
ซ้ือเพิ่ม 5,416 655 9,093 8,459 11,587 42,983 78,193 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (18,291) (3,911) (2,091) (6,500) - (30,793) 
โอนเขา้ (ออก) - 28,569 12,951 614 - (42,134) - 
31 ธนัวาคม 2556 57,664 88,105 251,061 59,737 22,652 38,687 517,906 
ซ้ือเพิ่ม 58,585 377 29,486 11,027 3,734 109,188 212,397 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (5,385) (31,802) (6,088) (2,254) - (45,529) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (39,745) - - - - - (39,745) 

โอนเขา้ (ออก) - 41,129 47,826 14,008 - (102,963) - 
31 ธนัวาคม 2557 76,504 124,226 296,571 78,684 24,132 44,912 645,029 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2556 317 9,307 112,301 21,646 6,027 - 149,598 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 222 4,732 44,753 10,427 4,153 - 64,287 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย/    

   
  

  

 ตดัจาํหน่าย - (4,543) (2,921) (1,417) (2,821) - (11,702) 

31 ธนัวาคม 2556 539 9,496 154,133 30,656 7,359 - 202,183 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 223 4,801 41,956 12,583 4,318 - 63,881 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย/       

  
  

 ตดัจาํหน่าย - (732) (5,806) (3,997) (1,826) - (12,361) 
31 ธนัวาคม 2557 762 13,565 190,283 39,242 9,851 - 253,703 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2556 - - - - - - - 
บนัทึกเพิ่มระหวา่งปี - 2,912 1,586 - - - 4,498 

31 ธนัวาคม 2556 - 2,912 1,586 - - - 4,498 
โอนกลบัระหวา่งปี - (2,912) (1,586) - - - (4,498) 
31 ธนัวาคม 2557 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
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 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

31 ธนัวาคม 2556  57,125 75,697 95,342 29,081 15,293 38,687 311,225 

31 ธนัวาคม 2557 75,742 110,661 106,288 39,442 14,281 44,912 391,326 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
2556 (จาํนวน 48.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 64,287 

2557 (จาํนวน 47.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 63,881 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2556 52,248 76,199 232,299 35,668 17,565 37,811 451,790 
ซ้ือเพิ่ม 5,416 512 8,669 6,097 11,587 42,231 74,512 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (18,291) (3,911) (1,032) (6,500) - (29,734) 

โอนเขา้ (ออก) - 28,570 12,951 587 - (42,108) - 

31 ธนัวาคม 2556 57,664 86,990 250,008 41,320 22,652 37,934 496,568 
ซ้ือเพิ่ม 58,585 377 24,623 6,121 3,385 97,475 190,566 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (5,385) (27,376) (1,335) (2,254) - (36,350) 

โอนไปอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (39,745) - - - - - (39,745) 

โอนเขา้ (ออก) - 41,130 39,240 10,127 - (90,497) - 

31 ธนัวาคม 2557 76,504 123,112 286,495 56,233 23,783 44,912 611,039 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2556 317 9,269 112,132 15,617 6,027 - 143,362 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 222 4,640 44,576 6,920 4,152 - 60,510 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย/            

ตดัจาํหน่าย - (4,543) (2,921) (959) (2,821) - (11,244) 

31 ธนัวาคม 2556 539 9,366 153,787 21,578 7,358 - 192,628 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 223 4,700 40,618 8,415 4,264 - 58,220 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย/            

ตดัจาํหน่าย - (732) (5,424) (1,126) (1,826) - (9,108) 

31 ธนัวาคม 2557 762 13,334 188,981 28,867 9,796 - 241,740 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2556 - - - - - - - 
บนัทึกเพิ่มระหวา่งปี - 2,912 1,586 - - - 4,498 

31 ธนัวาคม 2556 - 2,912 1,586 - - - 4,498 
โอนกลบัระหวา่งปี - (2,912) (1,586) - - - (4,498) 
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 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

31 ธนัวาคม 2557 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2556 57,125 74,712 94,635 19,742 15,294 37,934 299,442 

31 ธนัวาคม 2557 75,742 109,778 97,514 27,366 13,987 44,912 369,299 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
2556 (จาํนวน 47.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 60,510 

2557 (จาํนวน 46.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 58,220 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 45.6 ลา้นบาท (2556: 34.8 ลา้นบาท) 
(เฉพาะบริษทัฯ: 41.5 ลา้นบาท 2556: 34.8 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 69.6 ลา้นบาท 
(2556: 21.2 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 68.7 ลา้นบาท 2556: 21.2 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนเงิน 
60.7 ลา้นบาทไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคาร (2556: 48.5 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   
ราคาทุน 15,208 13,124 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,918) (4,463) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 9,290 8,661 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   
ราคาทุน 13,088 11,004 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,115) (3,073) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,973 7,931 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 8,973 8,488 7,931 7,081 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 2,120 2,012 2,120 1,964 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,803) (1,527) (1,390) (1,114) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 9,290 8,973 8,661 7,931 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

เงินมดัจาํและเงินประกนั 6,939 9,505 997 3,693 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 6,409 23,239 6,409 18,905 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 620 858 410 - 
รวม 13,968 33,602 7,816 22,598 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
                           

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.40 - 3.60 3.79 - 3.80 177,788 175,353 
ทรัสตรี์ซีท 2.00 - 3.70 2.00 - 3.85 110,571 145,065 
ตัว๋เรียกเกบ็เงินขาออกภายใต้
เลตเตอร์ออฟเครดิต 6.75 - 1,797 - 

รวม   290,156 320,418 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ เงินฝากประจาํของบริษทัฯ ลูกหน้ี
การคา้บางส่วนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการบริษทัฯ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน
เงิน 673.8 ลา้นบาท และ 9.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 841.2 ลา้นบาท และ 7.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 
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18.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 121 9 17,471 8,771 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 258,432 227,530 233,016 204,208 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 155 1,300 389 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 181,790 143,137 178,157 139,242 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,443 3,924 10,406 3,923 
รวม 450,791 374,755 440,350 356,533 

19.  เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ตัว๋แลกเงิน - ราคาตามมูลค่า 50,000 50,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (445) (450) 
สุทธิ 49,555 49,550 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้ นอ่ืนของบริษทัฯเป็นตัว๋แลกเงินซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรา   
ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนมีนาคม 2558 (2556: ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยมีกาํหนด
ชาํระคืนในเดือนมีนาคม 2557) เงินกูย้มืระยะสั้นน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  



26 
 

 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/ 
  อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้   (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2557 2556 
1  5.625* ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือนๆละไม่ตํ่ากวา่ 275,000   
    บาท เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 จนถึงเดือน

กมุภาพนัธ์ 2561 11,230 13,751 
2  5.63** ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือนๆละไม่ตํ่ากวา่ 166,667   
    บาท เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 จนถึงเดือน

มิถุนายน 2560 5,000 7,000 
3  5.13*** ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือนๆละไม่ตํ่ากวา่ 338,000 

บาท เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึง
เดือนเมษายน 2564 25,674 - 

รวม 41,904 20,751 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (8,720) (4,155) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 33,184 16,596 

 * ปีท่ี 1 ถึง 3 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี ปีท่ี 4 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.5 
ต่อปี ปีท่ี 5 เป็นตน้ไปคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี 

 ** คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 

 *** ปีท่ี 1 ถึง 2 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี ปีท่ี 3 ถึง 4 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบ
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ปีท่ี 5 เป็นตน้ไปคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  20,751 
บวก: กูเ้พิ่ม  26,350 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (5,197) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  41,904 
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 บริษทัฯกูย้ืมเงินวงท่ี 2 เพื่อซ้ืออาคารสาํนกังาน ภายใตส้ัญญาเงินกูน้ี้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และ
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเช่ือแบบมีหลกัประกนักบัธนาคารอีกแห่งหน่ึง
(วงท่ี 3) เพื่อซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในวงเงิน 26.4 ลา้นบาท ภายใตส้ัญญาน้ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ       
ผูถื้อหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี               
29 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้บิกใชเ้งินกูด้งักล่าวเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บหนงัสือยนิยอมจากธนาคารใหเ้บิก
ใชเ้งินกูเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นได ้บริษทัฯจึงแสดงยอดคงเหลือของเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ตามเง่ือนไขการชาํระเงินคืนท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 41,297 29,873 37,005 29,873 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (2,804) (1,654) (2,505) (1,654) 
รวม 38,493 28,219 34,500 28,219 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (16,119) (12,753) (14,833) (12,753) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 22,374 15,466 19,667 15,466 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงใชใ้นการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี  
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 กลุ่มบริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสญัญาเช่า 

17,495 23,802 41,297 16,045 20,960 37,005 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี     (1,376) (1,428) (2,804) (1,212) (1,293) (2,505) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย       
 ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 16,119 22,374 38,493 14,833 19,667 34,500 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสญัญาเช่า 

13,860 16,013 29,873 13,860 16,013 29,873 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี     (1,107) (547) (1,654) (1,107) (547) (1,654) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย       
 ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 12,753 15,466 28,219 12,753 15,466 28,219 

22.  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 4,158 5,882 3,854 5,790 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับคดีฟ้องร้อง 6,231 1,380 6,231 1,380 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,610 493 1,610 493 
เจา้หน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 426 5,125 426 5,125 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 680 1,366 545 1,224 

รวม 13,105 14,246 12,666 14,012 
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 5,185 4,155 5,043 4,065 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  966 911 928 863 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 104 119 100 115 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั  
  คณิตศาสตร์ประกนัภยั   (1,644) - (1,595) - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 4,611 5,185 4,476 5,043 
หน้ีสินในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ (747) (1,494) (737) (1,474) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 3,864 3,691 3,739 3,569 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  966 911 928 863 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 104 119 100 115 
หน้ีสินในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้ในปี  747 747 737 737 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 1,817 1,777 1,765 1,715 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนีใ้นส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนขาย  1,211 1,175 1,187 1,133 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  606 602 578 582 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัฯมีผลกาํไร (สุทธิจากขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได ้ซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมเป็นจาํนวนเงิน 
1,315 พนับาท (เฉพาะบริษทัฯ: 1,276 พนับาท) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.3 4.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 3.5 และ 6.0 3.5 และ 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ   
   พนกังานรายวนั 0 ถึง 40 0 ถึง 30 
   พนกังานรายเดือน 0 ถึง 30 0 ถึง 13 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 จาํนวนภาระผกูพนัตาม 

โครงการผลประโยชน ์
จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง 

จากผลของประสบการณ์ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ปี 2557 4,611 4,476 (1,792) (1,761) 
ปี 2556 5,185 5,043 - - 
ปี 2555 4,155 4,065 - - 
ปี 2554 5,080 4,968 - - 

24. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัให้ยืนยนั
มติของท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 สาํหรับดาํเนินการในเร่ือง
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมัติการจัดสรร
หุน้เพิ่มทุนจาํนวน 140 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 
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-  จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 60 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 
0.375 หุน้ใหม่ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

- จดัสรรหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 80 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

 

 

  ข) อนุมติัให้นาํหุ้นของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2557 ไดมี้มติอนุมติั
การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 140 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหม่ ดงัน้ี 

-  จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 95 ลา้นหุ้น เพื่อเสนขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 
0.59375 หุน้ใหม่ในอตัราหุน้ละ 1 บาท 

- จดัสรรหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 45 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทาํไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

 ในเดือนกนัยายนและพฤศจิกายน 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษัทฯเป็นจาํนวนเงินรวม 95 ล้านบาท บริษัทฯได้จดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 

25.  สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย           
บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัย่อยทาํมาหาได ้
ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของ
พนกังาน 484,110 457,218 456,470 435,915 

ค่าเส่ือมราคา 63,881 64,287 58,220 60,510 
ค่าตดัจาํหน่าย 1,803 1,527 1,390 1,114 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 29,358 30,920 23,673 22,343 
ค่าขนส่ง 48,123 50,902 47,856 50,732 
ค่าสาธารณูปโภคและพลงังานเช้ือเพลิง 31,520 24,936 30,483 23,940 
ค่าส่งเสริมการขายและการตลาด 317,409 382,905 315,838 388,731 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,292,767 1,365,004 1,292,145 1,374,975 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ                
สินคา้ระหวา่งผลิต 9,959 19,873 10,529 16,818 

27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 56,186 41,450 55,994 41,406 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                  

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ        
ผลแตกต่างชัว่คราว (45) (2,177) (254) (2,285) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน                          
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 56,141 39,273 55,740 39,121 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์
ประกนัภยั 329 - 319 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 254,179 167,587 269,840 172,354 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                   

คูณอตัราภาษี 50,944 33,517 53,968 34,471 
ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 225 (226) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก

ในระหวา่งปี 1,879 617 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,743 5,888 2,222 5,173 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (372) (523) (372) (523) 

อ่ืนๆ 722 - (78) - 

รวม 3,093 5,365 1,772 4,650 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                              
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 56,141 39,273 55,740 39,121 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 289 348 289 348 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 861 636 795 596 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 900 - 900 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสัญญาเช่าการเงิน 997 650 997 650 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 1,246 - 1,246 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 755 731 748 714 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 85 1,131 85 1,131 

ขาดทุนทางภาษียงัไม่ไดใ้ช ้ - 235 - - 
อ่ืนๆ 114 - 114 - 

รวม 4,347 4,631 4,274 4,339 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ได้ใช้จาํนวนเงิน 21.3 ลา้นบาท (2556: 11.8 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษี     
เงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการผลิตผลิตภณัฑจ์าก
สาหร่ายและผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวจากแป้งโดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1433/2553 1514(2)/2554 2155(2)/2554 2103(2)/2557 
 สิทธิประโยชน์สําคญัท่ีได้รับ     
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําห รับ

เค ร่ืองจักรตาม ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 
 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 

     
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สํ าห รับกําไรสุท ธิ ท่ี ได้จ ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- 
 

8 ปี              
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

 

7 ปี              
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

8 ปี              
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 
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บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1433/2553 1514(2)/2554 2155(2)/2554 2103(2)/2557 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําห รับ
วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนันาํเขา้วนัแรก และไดรั้บ
การขยายเวลาการไดรั้บสิทธิ 

ไดรั้บ ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

     
4. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับของ

ท่ีนําเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้คร้ัง
แรก และได้รับการขยายเวลาการ
ไดรั้บสิทธิ 

 

ไดรั้บ ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

29. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภณัฑ ์โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1) ส่วนงานขนมขบเค้ียว เป็นส่วนงานท่ีเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายสาหร่ายทะเลทอด อบและขนม 
ขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

2) ส่วนงานแฟรนไชส์ภตัตาคาร ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นส่วนงานท่ีเป็นร้านคา้ปลีกจาํหน่าย
ขนมขบเค้ียว อาหารและเคร่ืองด่ืม และประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

3) ส่วนงานผงปรุงรสอาหาร เป็นส่วนงานท่ีเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผงปรุงรสสําหรับการผลิต
สาหร่ายทะเลทอดใหแ้ก่บริษทัฯเป็นหลกั 

 กลุ่มบริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 
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 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กลุ่มบริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือ
ขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได ้กาํไร (ขาดทุน) สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

ส่วนงาน 

ส่วนงาน  

แฟรนไชส์
ภตัตาคาร
ร้านอาหาร ส่วนงาน  

การตดัรายการ
บญัชี งบการเงิน 

 ขนมขบเค้ียว และเคร่ืองด่ืม ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,578 117 - 2,695 - 2,695 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 55 - 89 144 (144) - 
ดอกเบ้ียรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบ้ียจ่าย (18) - - (18) - (18) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (60) (5) (1) (66) - (66) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (56) - - (56) - (56) 
สาํรองประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 5 - - 5 - 5 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4 - - 4 - 4 
 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 213 (13) - 200 (1) 199 

 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,300 60 25 1,385 (108) 1,277 

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ี   

ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 96 5 - 101 - 101 

       

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 908 59 22 989 (65) 924 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

ส่วนงาน 

ส่วนงาน  

แฟรนไชส์
ภตัตาคาร
ร้านอาหาร ส่วนงาน  

การตดัรายการ
บญัชี งบการเงิน 

 ขนมขบเค้ียว และเคร่ืองด่ืม ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,588 128 - 2,716 - 2,716 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 68 - 79 147 (147) - 
ดอกเบ้ียรับ 2 - - 2 - 2 
ดอกเบ้ียจ่าย (15) - - (15) - (15) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (63) (3) - (66) - (66) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (39) - - (39) - (39) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (4) - - (4) - (4) 
 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 131 (5) 1 127 1 128 

 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,097 52 20 1,169 (79) 1,090 

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ี   

ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4 4 - 8 - 8 

       

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 815 38 17 870 (37) 833 

 กลุ่มบริษทัฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้น รายได ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ประเทศ 2557 2556 

ไทย 1,535 1,665 
จีน 312 95 
อินโดนีเซีย 155 298 
มาเลเซีย 180 132 
ฮ่องกง 109 102 
สิงคโปร์ 103 94 
ไตห้วนั 80 86 
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อ่ืนๆ 221 244 
รวม 2,695 2,716 

 สําหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงิน 1,043 ล้านบาท 
(2556: จาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงิน 1,087 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขนมขบเค้ียว 

31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 4.3 ลา้นบาท (2556: 
2.3 ลา้นบาท) 

32. เงินปันผลจ่าย 

                   
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
จาํนวนหุน้ 

เงินปันผลจ่าย  
ต่อหุน้ 

 
เงินปันผลจ่าย 

  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 1,600 12.50 20,000 

เงินปันผลสาํหรับปี 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 1,600 39.0625 62,500 

เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 160,000 0.15625 25,000 

เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 160,000 0.075 12,000 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556   119,500 

     
เงินปันผลสาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 160,000 0.125 20,000 
เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 160,000 0.56 89,600 

เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 160,000 0.56 89,600 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557   199,200 
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน  2.1 ล้านบาท (2556: 56.5        
ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 43.8 ลา้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีดิน การก่อสร้าง
อาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัร 

33.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารโรงงาน สํานักงาน อุปกรณ์และสัญญาบริการ อายุของ
สญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปี  

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

       ภายใน 1 ปี 16.8 15.4 6.7 4.2 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22.3 24.9 13.1 13.8 
       มากกวา่ 5 ปี 8.8 11.3 8.8 11.3 

33.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหน้ากบับริษทัในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลา ปริมาณและ
ราคาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไม่มีภาระผูกผนัตามสัญญาดงักล่าว 
(2556: 1.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

33.4 การคํา้ประกัน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจํานวนเงิน  2.9 ล้านบาท  (2556: 2.7 ล้านบาท ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ               
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และอ่ืนๆ  
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33.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกบั
การผดิสัญญา บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 1.4 ลา้น
บาท บริษทัฯไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจาํนวนเงิน 1.4 ลา้น
บาทในงบกาํไรขาดทุนปี 2553 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษายก          
คาํฟ้องของโจทก ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระ
เงินแก่โจทก์เป็นจาํนวนเงิน 1.4 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจาก                
วนัฟ้อง อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯไดย้ื่นฎีกาคาํพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ เพื่อขอให้ศาลฎีกาพิจารณาขอ้เท็จจริงอีกคร้ังหน่ึง จนถึงวนัท่ีในรายงานน้ี บริษทัฯยงั
ไม่ไดจ่้ายค่าเสียหายดงักล่าว และคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

ข)  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจาํเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกบั
การผิดสัญญาเช่าอาคารโรงงาน บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็น
จาํนวนเงิน 6.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ชาํระใหแ้ก่โจทกเ์สร็จส้ิน และค่าเสียหายเพ่ิมเติมในอตัราเดือนละ 50,000 บาทต่อยนิูตท่ีเช่านบั
จากวนัฟ้องจนกว่าการดาํเนินการซ่อมแซมอาคารโรงงานแลว้เสร็จหรือจนกว่าบริษทัฯชาํระ
ค่าเสียหายขา้งตน้เสร็จส้ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ศาลไดน้ัดไกล่เกล่ียโดยบริษทัฯ
เสนอจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นจาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท แต่โจทกเ์รียกร้องใหบ้ริษทัฯ
ชดใชค่้าเสียหายจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาทจึงจะถอนฟ้องคดีดงักล่าว ทาํให้ไม่สามารถตกลงกนั
ได ้ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวอาจจะทาํให้เกิดผลเสียหายไม่เกิน
จาํนวนเงินท่ีโจทก์เรียกร้อง บริษัทฯจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชย
ค่าเสียหายจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาทในงบการเงินปีปัจจุบนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระค่าเสียหายทั้งส้ิน 4.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะชาํระค่าเสียหายให้แก่โจทยเ์สร็จส้ิน อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ เพื่อขอให้
ศาลอุทธรณ์พิจารณาขอ้เท็จจริงอีกคร้ังหน่ึง จนถึงวนัท่ีในรายงานน้ี  บริษัทฯยงัไม่ได้จ่าย
ค่าเสียหายดงักล่าว และคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์   

34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107     
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
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รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเจ้าหน้ี เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีและเงินให้กูย้มื ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้ น        
กลุ่มบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือดังกล่าว  
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ี
หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืมท่ีมี
ดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 45 22 68 0.125 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 468 468 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 36 - - 36 1.15 - 2.00 

 1 36 45 490 572  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 290 - - - 290 2.00 - 6.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 453 453 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 50 - - - 50 4.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 42 - 42 5.13 - 5.63 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 22 - - 38 2.67 - 5.78 

 356 22 42 453 873  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 27 14 42 0.125 - 2.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 391 391 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - - 22 1.50 - 2.55 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 36 - - 36 1.15 - 2.50 

 23 36 27 405 491  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 320 - - - 320 2.00 - 3.85 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 375 375 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 50 - - - 50 4.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 21 - 21 5.63 - 5.75 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 13 15 - - 28 5.21 - 15.83 

 383 15 21 375 794  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 29 21 51 0.125 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 508 508 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 36 - - 36 1.15 - 2.00 

 1 36 29 529 595  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 290 - - - 290 2.00 - 6.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 443 443 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 50 - - - 50 4.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 42 - 42 5.13 - 5.63 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 15 20 - - 35 2.67 - 5.78 

 355 20 42 443 860  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 6 13 20 0.125 - 2.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 416 416 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - - 20 2.55 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 36 - - 36 1.15 - 2.50 

 21 36 6 429 492  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 320 - - - 320 2.00 - 3.85 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 357 357 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 50 - - - 50 4.00 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 21 - 21 5.63 - 5.75 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 13 15 - - 28 5.21 - 15.83 

 383 15 21 357 776  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.8 1.2 5.2 7.1 32.96 32.81 
เหรียญสิงคโปร์ 1.5 0.9 - - 24.90 25.88 
เยน - - 0.4 0.8 27.38 31.30 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.8 1.2 5.2 7.1 32.96 32.81 
เหรียญสิงคโปร์ 1.5 0.9 - - 24.90 25.88 
เยน - - 0.2 0.8 27.38 31.30 

บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.5 32.07 - 32.93 กมุภาพนัธ์  - มิถุนายน 2558 
เหรียญสิงคโปร์ 0.5 25.10 - 25.26 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 
    

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 32.22 - 32.61 มกราคม 2558 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.7 29.29 - 32.27 มกราคม - พฤษภาคม 2557 
เหรียญสิงคโปร์ 1.1 23.59 - 25.36 มกราคม - พฤษภาคม 2557 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้
กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัฯจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ ์     
การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 
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35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.6:1 (2556: 3.2:1) และ
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 2.3:1 (2556: 2.9:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบเพื่ออนุมติัดาํเนินการ
ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก) การซ้ือและรับโอนกรรมสิทธิในตราสินคา้ “เถา้แก่นอ้ย” จากกรรมการของบริษทัฯในราคา 1.0 
ลา้นบาท 

ข)  การเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนมีนาคม 2558 ในเร่ืองการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2557 เพิ่มเติมในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงิน 
96.9 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯได้จดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2556 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 193,355 196,466 176,257 179,349 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,111 - 3,092 - 

 การจดัประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีเคยได้
รายงานไว ้

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 

 


