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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดซ่ึงจัดตั้ งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ยา่ง อบ
และขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึงเป็นส านกังาน
ใหญ่อยูท่ี่ 12/1 หมู่ 4 ต  าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯมีส านกังานสาขารวม 15 แห่ง (2558: 12 แห่ง) เฉพาะบริษทัฯ: 
6 แห่ง (2558: 6 แห่ง) 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ี
รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) ดงัต่อไปน้ี  

  อตัราร้อยละ 
  ของการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2559 2558 
  ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์         
แฟรนไชส์ จ ากดั 

จ าหน่ายขนมขบเค้ียวและ    
ของฝาก 

100 100 

บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จ ากดั จ าหน่ายขนมขบเค้ียว 100 100 
บริษทั เอน็ซีพี เทรดด้ิงแอนด ์         
ซพัพลาย จ ากดั  

ผลิตและจ าหน่ายผงปรุง
อาหาร   

100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดต้ดัออกจาก  
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีฯได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ              
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางบญัชีฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือก
บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้ งน้ี กิจการตอ้งใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกัน
ส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท และหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้ว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามเดิม 

4. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดและสินคา้รับคืนแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่            
ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตาม            
วิธีเขา้ก่อนออกก่อน และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบ ส่วนประกอบและผงปรุง ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และวสัดุ
โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ     
ต  ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสาร
หน้ีตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจ านวนท่ีตัดจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบก าหนดเม่ือกลุ่มบริษทัฯมีความตั้งใจแน่ว
แน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน 

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 กลุ่มบริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผล
แตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท า
รายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

 4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ        
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  9 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 ปี และตามอายคุงเหลือของสญัญาเช่าท่ีดิน

ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าตั้งแต่ปี 2558 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 ปี  และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซ่ึงมีอายุการให้
ประโยชน์ 5 ปี และ 10 ปี 

 กลุ่มบริษทัฯไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซ่ึง
ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายการคา้ แต่จะใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้น
และในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับ   
บริษทัฯ  

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ  

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น            
การด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผล            
การด าเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่ายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้ น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 กลุ่มบริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีน า
มาตรฐานการบญัชีน้ีมาถือปฏิบติั 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดข้ึนแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้นและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน            
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัฯ
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน     
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการท าสัญญาจะ
ถูกตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญา 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน            
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี
การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ          
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัฯไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก
สินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยค านึงถึงอายขุองสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 1,421 830 175 150 
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 306,525 1,474,043 253,660 1,438,395 
เงินฝากประจ า - 699 - 699 
รวม 307,946 1,475,572 253,835 1,439,244 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าของกลุ่มบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ีย
ระหว่างร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.9 ต่อปี) เฉพาะบริษทัฯ: อตัรา
ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.9 ต่อปี) 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่คราวแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  
 หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี) - ราคาทุน 451,912 
 บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 3,711 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 455,623 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 

เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด  
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน - ตัว๋แลกเงิน 49,883 
 เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน 250,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  299,883 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 755,506 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ ซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็นจ านวนเงิน                 
3.0 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากประจ าของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 17 7,023 16,989 
คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั   - - 8,510 25,057 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17 15,533 42,046 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 376,212 344,612 374,409 340,793 
คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั   102,263 67,835 101,063 65,612 
 91 - 180 วนั 2,671 3,703 239 3,703 
 181 - 270 วนั - 1,073 - 1,073 
 มากกวา่ 271 วนั 3,942 1,689 3,715 1,463 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 485,088 418,912 479,426 412,644 
รวมลูกหน้ีการคา้ 485,088 418,929 494,959 454,690 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,074) (3,755) (3,875) (3,529) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 480,014 415,174 491,084 451,161 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีอ่ื้น     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,589 144 4,589 143 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,108 - 4,108 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7 432 864 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,259 2,481 2,044 2,080 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10,956 2,632 11,173 3,087 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 490,970 417,806 502,257 454,248 

9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั      บริษทัยอ่ย 
บริษทั วอ้นทม์อร์ อินดสัตร้ี จ  ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็ซีพ ีเทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดร. โทบิ จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชุบชีวา จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โตเกียว รันเวย ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 90.7 85.7 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ถึง 

45 ข้ึนกบัปริมาณซ้ือและประเภทของ
สินคา้ 

รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและ
การเงิน 

- - 3.3 3.3 ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าบริการและสาธารณูปโภค - - 1.5 1.5 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 173.0 123.7 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 ถึง 15 

ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - - 0.2 6.6 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ - 0.1 - 0.1 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ีย

ร้อยละ 50 
รายไดค่้าบริการดา้นบญัชีและ
การเงิน 

- 0.2 - 0.2 ค านวณตามตน้ทุนจริงบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

ซ้ือสินคา้ 2.1 0.5 1.5 0.5 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 35 ถึง 
70 ข้ึนกบัประเภทของสินคา้ 

ซ้ือสินทรัพย ์ 1.0 2.2 1.0 2.2 ราคาตามท่ีระบุในสญัญา/ราคาใกลเ้คียง
ราคาตลาด 

ค่าเช่าจ่าย 1.9 2.0 0.4 0.4 อตัราตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.8 0.4 1.8 0.4 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีรายละเอียด ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)   
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 15,533 42,046 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 17 - - 
รวม - 17 15,533 42,046 
ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษทัยอ่ย - - 432 864 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 7 - - 
รวม - 7 432 864 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)   
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย  - - 14,086 13,085 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  90 9 - - 
รวม 90 9 14,086 13,085 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 144 241 
   บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  17 511 - 511 
รวม 17 511 144 752 
เจ้าหนีค่้าซ้ือสินทรัพย์ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000 - 1,000 - 
รวม 1,000 - 1,000 - 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 34.6 30.0 32.6 28.3 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.1 2.0 2.1 2.0 
รวม 36.7 32.0 34.7 30.3 

 ภาระค า้ประกนัโดยกรรมการ 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 กรรมการของบริษทัฯค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารโดยไม่มีการ
คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั (2559: ไม่มี) 

10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให ้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้ส าเร็จรูป 53,102 35,447 (939) (1,424) 52,163 34,023 
สินคา้ระหวา่งผลิต 13,749 5,880 - (2,512) 13,749 3,368 
วตัถุดิบและส่วนประกอบ 329,152 116,213 (535) (1,958) 328,617 114,255 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 55,094 53,844 (8,592) (12,064) 46,502 41,780 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 2,408 2,700 - - 2,408 2,700 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 2,006 1,193 - - 2,006 1,193 
รวม 455,511 215,277 (10,066) (17,958) 445,445 197,319 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให ้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้ส าเร็จรูป 45,620 30,575 (874) (1,304) 44,746 29,271 
สินคา้ระหวา่งผลิต 13,749 5,880 - (2,513) 13,749 3,367 
วตัถุดิบและส่วนประกอบ 325,745 111,658 (503) (1,379) 325,242 110,279 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 54,468 53,216 (8,592) (11,539) 45,876 41,677 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 1,862 2,037 - - 1,862 2,037 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 2,006 1,193 - - 2,006 1,193 
รวม 443,450 204,559 (9,969) (16,735) 433,481 187,824 
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รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี 17,958 4,303 16,735 3,977 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ     
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 8,173 35,216 8,092 34,319 
หกั: กลบัรายการปรับลดมูลค่าของ     
 สินคา้คงเหลือท่ีท าลายจริงในปี (16,065) (21,561) (14,858) (21,561) 
ยอดคงเหลือปลายปี 10,066 17,958 9,969 16,735 

 กลุ่มบริษัทฯบันทึกรายการเคล่ือนไหวของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น             
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 33,634 21,974 33,137 21,465 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวตัถุดิบ 61,167 1,860 61,167 1,859 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,311 7,494 11,823 7,334 
อ่ืน ๆ 248 136 248 136 
รวม 107,360 31,464 106,375 30,794 

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไป
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 
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13.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

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

บริษทั เถา้แก่นอ้ย เรสเตอรองท ์     
  แอนด ์แฟรนไชส์ จ ากดั 

 
35,000 

 
35,000 

 
100 

 
100 

 
35,000 

 
35,000 

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

 
1,000 

 
1,000 

 
100 

 
100 

 
491 

 
491 

รวม     40,034 40,034 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยขา้งตน้ 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ในปี 2558 บริษัทฯได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงได้แก่ ท่ีดิน                  
โดยอาศยัรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) โดยมีมูลค่า
ยติุธรรมเป็นจ านวนเงิน 42.1 ลา้นบาท 

 บริษทัฯได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
จ  านวนเงิน 36.2 ลา้นบาท ไปจดจ านองเพื่อค ้ าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีได้รับจากธนาคาร ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนสินทรัพยด์งักล่าวแลว้ทั้งจ  านวนเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2558 76,504 124,226 296,571 78,684 24,132 44,912 645,029 
ซ้ือเพิ่ม 5,400 65 5,615 7,988 9,115 206,894 235,077 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (21,464) (14,834) (6,225) - (42,523) 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 1,656 1,656 
โอนเขา้ (ออก) - 44,615 33,600 6,269 - (84,484) - 

31 ธนัวาคม 2558 81,904 168,906 314,322 78,107 27,022 168,978 839,239 
ซ้ือเพิ่ม 12,410 - 1,216 10,231 5,092 387,081 416,030 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (411) (856) - - (1,267) 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 4,207 4,207 
โอนเขา้ (ออก) - 31,869 20,928 3,374 - (56,171) - 

31 ธนัวาคม 2559 94,314 200,775 336,055 90,856 32,114 504,095 1,258,209 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2558 762 13,565 190,283 39,242 9,851 - 253,703 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 223 8,890 41,404 14,970 4,865 - 70,352 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ส่วนท่ีจ าหน่าย/       

  
  

 ตดัจ าหน่าย - - (20,902) (9,602) (3,917) - (34,421) 

31 ธนัวาคม 2558 985 22,455 210,785 44,610 10,799 - 289,634 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 223 17,034 31,422 14,075 5,616 - 68,370 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ส่วนท่ีจ าหน่าย/       

  
  

 ตดัจ าหน่าย - - (389) (759) - - (1,148) 

31 ธนัวาคม 2559 1,208 39,489 241,818 57,926 16,415 - 356,856 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2558 - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2558 - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - 19,142 161 - - 19,303 

31 ธนัวาคม 2559 - - 19,142 161 - - 19,303 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2558  80,919 146,451 103,537 33,497 16,223 168,978 549,605 

31 ธนัวาคม 2559 93,106 161,286 75,095 32,769 15,699 504,095 882,050 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2558 (จ านวน 48.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 70,352 

2559 (จ านวน 46.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 68,370 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2558 76,504 123,112 286,495 56,233 23,783 44,912 611,039 
ซ้ือเพิ่ม 5,400 65 5,160 6,117 9,115 206,894 232,751 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (21,464) (3,756) (6,225) - (31,445) 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 1,656 1,656 
โอนเขา้ (ออก) - 44,615 33,600 6,269 - (84,484) - 

31 ธนัวาคม 2558 81,904 167,792 303,791 64,863 26,673 168,978 814,001 
ซ้ือเพิ่ม 12,410 - 516 5,570 5,093 387,081 410,670 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (411) (856) - - (1,267) 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 4,207 4,207 
โอนเขา้ (ออก) - 31,869 20,928 3,374 - (56,171) - 

31 ธนัวาคม 2559 94,314 199,661 324,824 72,951 31,766 504,095 1,227,611 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2558 762 13,334 188,981 28,867 9,796 - 241,740 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 223 8,790 39,397 11,384 4,795 - 64,589 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ส่วนท่ีจ าหน่าย/              
ตดัจ าหน่าย - - (20,902) (3,423) (3,917) - (28,242) 

31 ธนัวาคม 2558 985 22,124 207,476 36,828 10,674 - 278,087 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 223 16,939 29,794 11,606 5,547 - 64,109 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ส่วนท่ีจ าหน่าย/              
ตดัจ าหน่าย - - (389) (759) - - (1,148) 

31 ธนัวาคม 2559 1,208 39,063 236,881 47,675 16,221 - 341,048 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2558 - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2558 - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - 14,063 - - - 14,063 

31 ธนัวาคม 2559 - - 14,063 - - - 14,063 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2558 80,919 145,668 96,315 28,035 15,999 168,978 535,914 

31 ธนัวาคม 2559 93,106 160,598 73,880 25,276 15,545 504,095 872,500 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2558 (จ านวน 48.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 64,589 

2559 (จ านวน 46.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 64,109 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน 
402.9 ลา้นบาท (2558: 129.4 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารเพื่อใชใ้นการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานดงักล่าว ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการ
กูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของอาคารโรงงานเป็นจ านวนเงิน 4.2 ลา้นบาท (2558: 1.6 ลา้นบาท) โดยค านวณ
จากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 3.89 (2558: ร้อยละ 4.10) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 2.4 ล้านบาท (2558: 23.9 ล้านบาท) 
เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (2558: 20.7 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั                
ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน 173.8 ลา้น
บาท (2558: 118.5 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 167.5 ลา้นบาท (2558: 115.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินเช่า    
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 97.0 ลา้นบาท (2558: 78.8 ลา้นบาท) ภายใตส้ัญญาเช่าท่ีดิน
ดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือสญัญาส้ินสุดลง 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ  านวนเงิน 
494.6 ลา้นบาท (2558: 259.1 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
เคร่ืองหมาย
การคา้ รวม 

31 ธนัวาคม 2559    
ราคาทุน 18,683 1,000 19,683 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (9,736) - (9,736) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,947 1,000 9,947 

31 ธนัวาคม 2558    
ราคาทุน 18,435 - 18,435 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,812) - (7,812) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 10,623 - 10,623 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
เคร่ืองหมาย
การคา้ รวม 

31 ธนัวาคม 2559    
ราคาทุน 16,521 1,000 17,521 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,722) - (7,722) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,799 1,000 9,799 

31 ธนัวาคม 2558    
ราคาทุน 16,350 - 16,350 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (6,018) - (6,018) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 10,332 - 10,332 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 10,623 9,290 10,332 8,661 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 248 3,226 171 3,226 
ซ้ือเคร่ืองหมายการคา้ 1,000 - 1,000 - 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,924) (1,893) (1,704) (1,555) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 9,947 10,623 9,799 10,332 

 เคร่ืองหมายการคา้ขา้งตน้มีระยะเวลาการใชสิ้ทธิขั้นต ่า 10 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปไดทุ้ก 10 ปี
โดยไม่มีตน้ทุนส่วนเพิ่ม บริษทัฯจึงก าหนดให้เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวมีอายุการให้ประโยชน์            
ไม่ทราบแน่นอน 
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17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559 2558 2559 2558 

เงินมดัจ าและเงินประกนั 9,646 6,262 1,808 1,861 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 23,269 34,488 22,741 34,388 
อ่ืน ๆ 1,752 2,880 1,707 2,849 
รวม 34,667 43,630 26,256 39,098 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 3.00 - 3.10 - 152,475 
ทรัสตรี์ซีท 1.95 - 2.58 2.00 - 3.30 112,367 112,226 
รวม   112,367 264,701 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารค ้ าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ                   
เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าของบริษทัฯ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการบริษทัฯ 
(2559: ไม่มี) 

19.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90 9 14,086 13,085 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 340,125 245,818 302,910 220,257 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 511 144 752 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 201,223 189,910 198,274 185,816 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000 - 1,000 - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,610 39,668 15,953 39,093 
รวม 559,065 475,916 532,367 459,003 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม/ 
 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2559 2558 
เงินกูแ้บบ                   

มีหลกัประกนั 
MLR-2.75 2559: ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือนๆละ 4.7 ลา้น

บาท  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึง
เดือนกนัยายน 2560 และช าระคืนงวดสุดทา้ย
เป็นจ านวนเงิน 3.2 ลา้นบาท (2558: ช าระคืน
เป็นงวดทุกเดือนๆละ 4.7 ลา้นบาท  เร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกนัยายน 2561) 45,320 112,448 

รวม 45,320 112,448 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (45,320) (14,056) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - 98,392 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษทัฯไดช้ าระคืนเงินกูย้มืบางส่วนก่อนวนัครบก าหนดช าระเป็นจ านวน
เงิน 62.4 ลา้นบาท และเขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงกบัธนาคารเพื่อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระคืนเงิน
กูย้มืส่วนท่ีเหลือ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงิน 
287.6 ลา้นบาท (2558: 287.6 ลา้นบาท) 

21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,392 19,587 - 16,745 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (34) (1,259) - (1,124) 
รวม 1,358 18,328 - 15,621 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,358) (4,985) - (3,636) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - 13,343 - 11,985 
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 กลุ่มบริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงใชใ้นการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี  

 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯไดช้ าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินทั้งจ านวนก่อนวนัครบ
ก าหนดช าระตามสัญญาเป็นจ านวนหลายฉบบั พร้อมค่าธรรมเนียมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี
บริษทัลีสซ่ิงเรียกเกบ็ 

22.  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 3,720 5,203 3,255 4,848 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับคดีฟ้องร้อง - 6,231 - 6,231 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5,235 7,123 5,235 6,866 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานก่อสร้าง 17,350 6,111 17,350 6,111 
อ่ืน ๆ 926 897 805 821 

รวม 27,231 25,565 26,645 24,877 

23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 6,323 4,611 6,121 4,476 
 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,083 1,843 2,003 1,780 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 209 143 202 139 
 ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (274) - (274) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 8,615 6,323 8,326 6,121 

 



25 

 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,083 1,843 2,003 1,780 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 209 143 202 139 
หน้ีสินในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้ในปี  - 747 - 737 
รวม 2,292 2,733 2,205 2,656 

รายการท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวถูกรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนขาย  1,393 1,788 1,346 1,738 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  899 945 859 918 
รวม 2,292 2,733 2,205 2,656 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 
1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนเงิน 119 พนับาท (2558: 50 พนับาท) เฉพาะบริษทัฯ: 119 พนับาท (2558: 50 
พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มบริษทัฯเท่ากบั 27.2 ปี (2558: 27.2 ปี) เฉพาะบริษทัฯ: 26.9 ปี (2558: 26.9 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.3 3.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.5 และ 6.0 3.5 และ 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน   
   พนกังานรายวนั 0 ถึง 40 0 ถึง 40 
   พนกังานรายเดือน 0 ถึง 30 0 ถึง 30 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
อตัราคิดลด     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (757) (615) (727) (593) 
ลดลงร้อยละ 1 876 716 839 689 

อตัราการข้ึนเงินเดือน     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 1,022 759 980 730 
ลดลงร้อยละ 1 (893) (662) (859) (638) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ (1,757) (1,338) (1,690) (1,290) 
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ 2,683 2,056 2,562 1,969 

24. ทุนเรือนหุ้น 

ก)  ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยต์ามมติอนุมติัของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ลา้นบาท (หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 
เป็น 255 ลา้นบาท (หุน้สามญั 255 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 255 ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 255 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) เป็น 345 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 345 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 90 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ข)   ในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของ
บริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยต์ามมติอนุมติัของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี                
3 กนัยายน 2558 ซ่ึงอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้น
ละ 0.25 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงเป็น 
1,380 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 345 ลา้นบาท และ 1,020 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 255 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ค)  ในระหว่างวนัท่ี 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 360 
ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 4 บาท แก่ประชาชนทัว่ไป บริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว
แลว้ทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ - 
สุทธิจากภาษีเงินไดจ้  านวนเงิน 34.6 ลา้นบาทไดแ้สดงโดยหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัใน   
งบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558 

25. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย               
บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัย่อยท ามาหาได ้
ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของ
พนกังาน 694,797 585,613 671,742 562,350 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 70,294 72,245 65,813 66,145 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 36,565 24,715 24,927 21,317 
ค่าขนส่ง 75,248 64,832 75,134 64,713 
ค่าสาธารณูปโภคและพลงังานเช้ือเพลิง 43,863 37,410 43,329 36,731 
ค่าส่งเสริมการขายและการตลาด 293,587 352,057 293,473 357,513 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,356,343 1,681,431 2,354,867 1,680,787 
ซ้ือสินคา้เพือ่ขาย 72,359 27,331 - - 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ                     
สินคา้ระหวา่งผลิต (25,524) 15,855 (22,914) 12,340 
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27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 195,847 106,345 189,903 105,145 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                    
ผลแตกต่างชัว่คราวและ                               
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,417 (8,096) (1,169) (4,010) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                            
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 197,264 98,249 188,734 101,135 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 742 - 742 - 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 979,112 495,197 937,507 491,217 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                     
คูณอตัราภาษี 195,822 99,039 187,501 98,243 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเร่ิม
บนัทึกในระหวา่งปี - (4,027) - - 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,805 4,365 2,797 3,292 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (2,074) (398) (2,069) (398) 
อ่ืน ๆ 711 (730) 505 (2) 

รวม 1,442 3,237 1,233 2,892 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                                 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 197,264 98,249 188,734 101,135 

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,032 918 792 873 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,013 3,592 1,993 3,347 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,861 - 2,813 - 
ผลแตกต่างชัว่คราวของสญัญาเช่าการเงิน 1,322 1,298 1,115 1,211 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง - 1,246 - 1,246 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,723 1,265 1,665 1,224 
ขาดทุนทางภาษียงัไม่ไดใ้ช ้ - 3,741 - - 
อ่ืน ๆ 1,075 383 1,075 383 

รวม 11,026 12,443 9,453 8,284 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า     
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 742 - 742 - 
รวม 742 - 742 - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 10,284 12,443 8,711 8,284 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนเงิน 2.0 ลา้นบาท 
(2558: 1.9 ลา้นบาท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณา
แลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนดงักล่าวจะทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 (2558: ภายในปี 2563) 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตผลิตภณัฑจ์าก
สาหร่ายและผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวจากแป้งโดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ 
เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 

1433/2553 1514(2)/2554 2155(2)/2554 2103(2)/2557 
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าห รับ

เค ร่ืองจักรตาม ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ 
(ส้ินสุดแลว้) 

 

ไดรั้บ 
(ส้ินสุดแลว้) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ส้ินสุดแลว้) 

     
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส าห รับก าไรสุท ธิ ท่ี ได้จ ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- 8 ปี                     
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

 

7 ปี                     
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

8 ปี                     
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าห รับ
วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัน าเขา้วนัแรก และไดรั้บ
การขยายเวลาการไดรั้บสิทธิ 

 

ไดรั้บ ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

4. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของ
ท่ีน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ัง
แรก และได้รับการขยายเวลาการ
ไดรั้บสิทธิ 

ไดรั้บ ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

ไดรั้บ 
(ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) 

29.  ก าไรต่อหุ้น  

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี และได้
ปรับจ านวนหุน้สามญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของจ านวน
หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 
บาท ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 ตามท่ีกล่าวไวใ้น              
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 ข) โดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของ
งวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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30. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภณัฑ ์โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1) ส่วนงานขนมขบเค้ียว เป็นส่วนงานท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ย่าง อบและ
ขนมขบเค้ียวท่ีมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

2) ส่วนงานร้านคา้ปลีก เป็นส่วนงานท่ีเป็นร้านคา้ปลีกจ าหน่ายขนมขบเค้ียว อาหารและเคร่ืองด่ืม  

3) ส่วนงานผงปรุงรสอาหาร เป็นส่วนงานท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผงปรุงรสส าหรับการผลิต
สาหร่ายทะเลใหแ้ก่บริษทัฯเป็นหลกั 

 กลุ่มบริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กลุ่มบริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได ้ก าไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 

 
ส่วนงาน ส่วนงาน   ส่วนงาน  

การตดัรายการ
บญัชี งบการเงิน 

 ขนมขบเค้ียว ร้านคา้ปลีก ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,483 222 - 4,705 - 4,705 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 91 2 171 264 (264) - 
ดอกเบ้ียรับ 8 - - 8 - 8 
ดอกเบ้ียจ่าย (5) - - (5) - (5) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (65) (4) (1) (70) - (70) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (189) (5) (3) (197) - (197) 
 
ก าไรของส่วนงาน 749 22 11 782 - 782 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 

 
ส่วนงาน ส่วนงาน   ส่วนงาน  

การตดัรายการ
บญัชี งบการเงิน 

 ขนมขบเค้ียว ร้านคา้ปลีก ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,051 62 43 3,156 (72) 3,084 

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 323 (2) 2 323 - 323 

       
หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 831 38 24 893 (30) 863 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 

 
ส่วนงาน ส่วนงาน   ส่วนงาน  

การตดัรายการ
บญัชี งบการเงิน 

 ขนมขบเค้ียว ร้านคา้ปลีก ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,344 156 - 3,500 - 3,500 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 86 1 123 210 (210) - 
ดอกเบ้ียรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบ้ียจ่าย (15) - - (15) - (15) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (66) (5) (1) (72) - (72) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (101) 4 (1) (98) - (98) 
 
ก าไรของส่วนงาน 390 2 4 396 1 397 

       
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,825 60 27 2,912 (97) 2,815 

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 199 (10) - 189 - 189 

 
      

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 949 58 20 1,027 (56) 971 

 กลุ่มบริษทัฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้น รายได ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ประเทศ 2559 2558 

ไทย 1,920 1,669 
จีน 1,761 838 
อินโดนีเซีย 153 206 
มาเลเซีย 158 149 
ฮ่องกง 120 110 
สิงคโปร์ 100 103 
ไตห้วนั 80 77 
อ่ืน ๆ 413 348 

รวม 4,705 3,500 

 ส าหรับปี 2559 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 4 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,811 ลา้นบาท (2558: 
จ  านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,499 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขนมขบเค้ียว 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 6.9 ลา้นบาท 
(2558: 5.6 ลา้นบาท) 

32. เงินปันผลจ่าย 
                                                              
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
จ านวนหุน้ 

เงินปันผลจ่าย  
ต่อหุน้ 

 
เงินปันผลจ่าย 

  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                   

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 1,380,000 0.105 144,900 
เงินปันผลระหวา่งกาล
ประจ าปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 1,380,000 0.19 262,200 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559    407,100 
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เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
จ านวนหุน้ 

เงินปันผลจ่าย  
ต่อหุน้ 

 
เงินปันผลจ่าย 

  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2557 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                   

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 255,000 0.38 96,900 
เงินปันผลระหวา่งกาล
ประจ าปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 255,000 0.50 127,500 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ประจ าปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 1,020,000 0.085 86,700 

รวมเงินปันผลประจ าปี 2558    311,100 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 35.0 ลา้นบาท 0.2   
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.6 ลา้นยโูร (2558: 134.1 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคารโรงงาน 

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและส านกังาน และสัญญาบริการต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง
สัญญาทางการตลาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 2559 2558 2559 2558 

       ภายใน 1 ปี 52.8 28.1 43.3 21.0 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 21.0 31.5 18.4 24.9 
       มากกวา่ 5 ปี 14.9 18.0 14.9 18.0 

33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบล่วงหนา้กบับริษทัในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่งมอบภายใน 
1 ปี ตามปริมาณและราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตาม
สญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: ไม่มี) 
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33.4 การค า้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวนเงิน 2.4 ล้านบาท (2558: 3.2 ล้านบาท ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ               
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และอ่ืน ๆ  

33.5 คดีฟ้องร้อง 

ก)  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกบั
การผิดสัญญาเช่าอาคารโรงงาน บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็น
จ านวนเงิน 6.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ช าระใหแ้ก่โจทกเ์สร็จส้ิน และค่าเสียหายเพิ่มเติมในอตัราเดือนละ 50,000 บาทต่อยนิูตท่ีเช่านบั
จากวนัฟ้องจนกว่าการด าเนินการซ่อมแซมอาคารโรงงานแลว้เสร็จหรือจนกว่าบริษทัฯช าระ
ค่าเสียหายขา้งตน้เสร็จส้ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ศาลไดน้ัดไกล่เกล่ียโดยบริษทัฯ
เสนอจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นจ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท แต่โจทกเ์รียกร้องใหบ้ริษทัฯ
ชดใชค่้าเสียหายจ านวนเงิน 5.0 ลา้นบาทจึงจะถอนฟ้องคดีดงักล่าว ท าให้ไม่สามารถตกลงกนั
ได ้ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวอาจจะท าให้เกิดผลเสียหายไม่เกิน
จ านวนเงินท่ีโจทก์เรียกร้อง บริษัทฯจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับเงินชดเชย
ค่าเสียหายจ านวนเงิน 5.0 ลา้นบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2557               
ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระค่าเสียหายทั้งส้ิน 4.5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะช าระค่าเสียหายใหแ้ก่โจทกเ์สร็จส้ิน อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้เพื่อขอให้
ศาลอุทธรณ์พิจารณาขอ้เทจ็จริงอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทัฯช าระ
ค่าเสียหายทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 0.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดั
จากวนัฟ้องจนกว่าจะช าระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 
บริษทัฯไดย้ื่นฎีกาค าพิพากษาของศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้ศาลฎีกาพิจารณาอีก
คร้ังหน่ึง เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ศาลฎีกาได้ตดัสินตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์โดย
บริษทัฯไดช้ าระค่าเสียหายดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.1 ลา้นบาท ในวนัท่ี 25 ตุลาคม 
2559 

ข) เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯถูกฟ้องเป็นจ าเลยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นใน
คดีแพ่งเก่ียวกบัการผิดสัญญาอนุญาตให้ใชข้อ้มูลทางเทคนิค  บริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวน
เงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้อง 
(หรือจ านวนเงินประมาณ 5.5 ลา้นบาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมี้ค าสั่ง
จ  าหน่ายคดีเน่ืองจากภายใตส้ัญญาดังกล่าว โจทก์และจ าเลยอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งสัญญา
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อนุญาโตตุลาการและตอ้งด าเนินการระงบัขอ้พิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ี
ศูนยอ์นุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร์ ส่งผลใหค้ดีดงักล่าวยติุลง โดยบริษทัฯคาดว่าโจทกจ์ะ
ยืน่อุทธรณ์ค าสั่งใหจ้  าหน่ายคดีของศาลฯต่อไป อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมิน
และเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหายในงบการเงินปีปัจจุบนั 

ค) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯจ านวน 3 ท่านถูกฟ้องเป็น
จ าเลยโดยบริษัทแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาให้บริการดูแลเว็บไซต์ บริษัท
ดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีนับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.4 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 โจทกไ์ดมี้การยื่นค าร้องขอถอนฟ้องต่อศาลฯ เน่ืองดว้ยบริษทัฯและ
กรรมการของบริษทัฯไดมี้การช าระค่าเสียหายแก่โจทกเ์ป็นท่ีพึงพอใจแลว้ ศาลฯจึงจ าหน่ายคดี
ดงักล่าว 

34. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม     
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 455,623 - 455,623 
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม     
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 42,110 - 42,110 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม     
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 42,110 - 42,110 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107     
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ี เจา้หน้ีและเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ี ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดย
การก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯจึงไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของกลุ่ม
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย 
จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีและ
เงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้  

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืมท่ีมี
ดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 226 81 308 0.10 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 300 - - 456 756 2.00 - 2.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 491 491 - 

 301 - 226 1,028 1,555  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

  (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 112 - - - 112 1.95 - 2.58 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 559 559 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 45 - 45 MLR-2.75 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 - - - 1 5.85 

 113 - 45 559 717  

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 1,437 38 1,476 0.125 - 0.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 418 418 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 37 - - - 37 0.25 - 1.30 

 38 - 1,437 456 1,931  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 265 - - - 265 2.00 - 3.30 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 476 476 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 112 - 112 MLR-2.75 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5 13 - - 18 4.47 - 5.85 

 270 13 112 476 871  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 173 80 254 0.10 -  1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 300 - - 456 756 2.00 - 2.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 502 502 - 

 301 - 173 1,038 1,513  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 112 - - - 112 1.95 - 2.58 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 532 532 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 45 - 45 MLR-2.75 

 112 - 45 532 689  

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

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

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 1,401 37 1,439 0.125 - 0.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 454 454 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 37 - - - 37 0.25 - 1.30 

 38 - 1,401 491 1,930  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 265 - - - 265 2.00 - 3.30 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - - - 459 459 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 112 - 112 MLR-2.75 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4 12 - - 16 4.47 - 5.85 

 269 12 112 459 852  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.3 1.2 6.3 2.4 35.83 36.09 
เหรียญสิงคโปร์ 1.7 1.5 0.6 0.9 24.80 25.52 
เยน - - 0.2 0.2 30.80 30.28 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 
ดงัน้ี 

2559 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 34.68 - 35.81 กมุภาพนัธ์ - มิถุนายน 2560 
เหรียญสิงคโปร์ 0.9 24.77 - 25.10 มีนาคม - มิถุนายน 2560 

 
2558 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 34.85 - 36.38 มกราคม - พฤษภาคม 2559 
เหรียญสิงคโปร์ 0.8 25.29 - 25.41 เมษายน - มิถุนายน 2559 
    

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 35.62 - 36.14 มกราคม - เมษายน 2559 
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35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นและเงินกูย้ืมมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.4:1 (2558: 0.5:1) และ
เฉพาะบริษทัฯ: 0.4:1 (2558: 0.5:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบอนุมติัให้เสนอต่อ            
ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2560 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่              
ผู ้ถือหุ้นจากก าไรของปี 2559 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 414.0 ล้านบาท               
เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

 


