บริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ฯ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน
ของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือ เรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ จากการขายสิ นค้ า
กลุ่มบริ ษทั ฯมีรายการขายกับลูกค้าจานวนหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขหรื อข้อตกลงทาง
การค้าที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลดจากปริ มาณซื้อและส่ วนลดอื่น ๆ ข้าพเจ้าจึง
พิจารณาการรับรู ้รายได้จากการขายเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในเรื่ องมูลค่าและเวลาในการรับรู ้รายได้จาก
การขาย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิ
ตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ฯได้ออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงทางการค้าเพื่อประเมินการรับรู ้รายได้
ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อข้อตกลงที่ให้กบั ลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นปี ประกอบกับได้
สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ้ นปี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี
รายได้จากการขายที่เกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลารายงานแบบแยกย่อย โดยเฉพาะรายการขายที่บนั ทึกผ่านใบสาคัญ
ทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ
ดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯหรื อหยุดดาเนินงานหรื อ
ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
- ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั ฯเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
4

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร

วิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2560

5

บริษทั เถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หมายเหตุ

2559

6
7
8, 9
10
11

307,945,806
755,506,198
490,969,890
445,445,005
107,359,765
2,107,226,664

1,475,572,154
417,806,408
197,319,086
31,463,952
2,122,161,600

253,834,945
755,506,198
502,257,089
433,480,780
106,375,033
2,051,454,045

1,439,244,109
454,248,133
187,824,401
30,794,020
2,112,110,663

12
13
14
15
16
27
17

358,818
39,745,095
882,050,283
9,946,826
10,283,841
34,666,620
977,051,483
3,084,278,147

36,657,410
39,745,095
549,604,696
10,622,957
12,443,005
43,629,844
692,703,007
2,814,864,607

358,818
40,034,073
39,745,095
872,499,682
9,798,994
8,711,193
26,255,813
997,403,668
3,048,857,713

36,657,410
40,034,073
39,745,095
535,914,177
10,331,536
8,284,342
39,098,423
710,065,056
2,822,175,719

บริษทั เถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ฯ
สํารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

18
9, 19
20

112,366,923
559,064,691
45,320,000

264,701,479
475,915,783
14,055,991

112,366,923
532,367,578
45,320,000

264,701,479
459,002,817
14,055,991

21

1,358,529
108,670,347
27,230,788
854,011,278

4,984,816
66,745,493
25,565,477
851,969,039

105,631,460
26,645,025
822,330,986

3,635,955
65,847,114
24,876,792
832,120,148

8,614,774
64,268
8,679,042
862,690,320

98,391,937
13,343,118
6,323,370
965,927
119,024,352
970,993,391

8,326,429
8,326,429
830,657,415

98,391,937
11,984,589
6,121,275
116,497,801
948,617,949

345,000,000

345,000,000

345,000,000

345,000,000

24
24

345,000,000
1,315,440,000

345,000,000
1,315,440,000

345,000,000
1,315,440,000

345,000,000
1,315,440,000

25

34,500,000
282,249
523,396,920
2,968,658
2,221,587,827
3,084,278,147
-

34,500,000
282,249
148,648,967
1,843,871,216
2,814,864,607
-

34,500,000
520,291,640
2,968,658
2,218,200,298
3,048,857,713
-

34,500,000
178,617,770
1,873,557,770
2,822,175,719
-

22

20
21
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

7

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

4,705,338,515
24,046,504
4,729,385,019

3,499,748,289
15,525,279
3,515,273,568

4,573,950,546
27,190,080
4,601,140,626

3,430,272,098
19,972,501
3,450,244,599

3,018,758,152
469,940,417
255,031,579
3,743,730,148
985,654,871
(6,543,228)
979,111,643
(197,263,962)
781,847,681

2,259,497,264
528,187,969
215,672,456
3,003,357,689
511,915,879
(16,718,614)
495,197,265
(98,249,068)
396,948,197

2,968,953,507
446,426,028
242,408,586
3,657,788,121
943,352,505
(5,845,059)
937,507,446
(188,733,848)
748,773,598

2,236,443,896
506,618,176
199,642,719
2,942,704,791
507,539,808
(16,322,717)
491,217,091
(101,135,385)
390,081,706

2,968,658
2,968,658
784,816,339

396,948,197

2,968,658
2,968,658
751,742,256

390,081,706

0.57

0.38

0.54

0.37

1,380,000,000

1,051,561,644

1,380,000,000

1,051,561,644

29

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายส่ วนเกิน (ส่ วนลด) จากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินมัดจํา
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

979,111,643

495,197,265

937,507,446

491,217,091

70,294,471
114,545

72,244,666
5,078,084

65,812,690
114,545

66,144,776
812,534

153,484
1,248,156

(172,765)
2,921,343

153,484
275,224

(172,765)
2,921,343

(7,892,802)
421,752
19,303,450
(680,000)
91,411
(1,912,261)
2,291,404
(4,370,274)
(8,396,024)
4,653,896

13,654,891
(587,789)
710,882
2,732,501
(1,068,463)
15,527,806

(6,765,452)
507,442
14,062,832
(680,000)
91,411
(1,912,261)
2,205,154
(4,370,274)
(8,186,704)
4,552,755

12,757,728
(1,066,263)
710,882
2,655,843
(957,101)
15,363,204

1,054,432,851

606,238,421

1,003,368,292

590,387,272

(74,560,683)
(240,233,117)
(71,222,866)
(2,083,301)

47,484,361
17,025,445
(13,862,881)
(1,634,541)

(48,433,225)
(238,890,927)
(70,908,066)
1,368,385

50,897,287
14,386,355
(14,132,192)
(3,205,540)

105,188,134
6,162,086
(815,969)
776,867,135
(154,033,666)
622,833,469

(5,185,711)
12,354,903
662,419,997
(273,600)
(66,099,913)
596,046,484

95,486,196
6,265,008
748,255,663
(150,230,075)
598,025,588

(11,118,625)
12,104,818
639,319,375
(273,600)
(65,657,943)
573,387,832

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายและที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่นลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุน้
เงินปั นผลจ่าย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ไปบัญชีอุปกรณ์
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

36,298,592
(79,224,996)
(348,645,339)
(248,169)
5,162
(1,260,000,000)
330,000,000
180,000,000
4,066,885
(1,137,747,865)

(374,437)
(81,970,951)
(149,960,718)
(3,226,200)
3,429,228
1,157,732
(230,945,346)

36,298,592
(78,697,296)
(343,465,554)
(171,271)
5,162
(1,260,000,000)
330,000,000
180,000,000
3,857,565
(1,132,172,802)

(374,437)
(81,346,037)
(148,697,652)
(3,226,200)
3,358,308
1,046,370
(229,239,648)

(152,557,981)
(67,127,928)
(18,195,271)
(406,968,905)
(7,861,867)
(652,711,952)
(1,167,626,348)
1,475,572,154
307,945,806

(25,005,776)
(50,000,000)
112,447,928
(41,903,459)
(23,941,912)
1,440,000,000
(43,200,000)
(311,100,000)
(14,889,162)
1,042,407,619
1,407,508,757
68,063,397
1,475,572,154

(152,557,981)
(67,127,928)
(16,745,269)
(406,968,905)
(7,861,867)
(651,261,950)
(1,185,409,164)
1,439,244,109
253,834,945

(25,005,776)
(50,000,000)
112,447,928
(41,903,459)
(22,491,910)
1,440,000,000
(43,200,000)
(311,100,000)
(14,889,162)
1,043,857,621
1,388,005,805
51,238,304
1,439,244,109

-

-

-

-

(24,057,628)
90,443,890
4,207,125
3,710,823
130,823

2,000,000
29,225,431
53,891,688
1,655,592
-

(24,139,837)
90,343,890
4,207,125
3,710,823
130,823

2,000,000
28,686,965
53,366,774
1,655,592
-

บริษัท เถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ
และชําระแล้ว
255,000,000
90,000,000
24
32
25

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
1,315,440,000
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
30,000,000
282,249
-

ยังไม่ได้จดั สรร
67,300,770
396,948,197
396,948,197
(311,100,000)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
352,583,019
396,948,197
396,948,197
1,405,440,000
(311,100,000)

345,000,000

1,315,440,000

4,500,000
34,500,000

282,249

(4,500,000)
148,648,967

-

1,843,871,216

345,000,000
345,000,000
-

1,315,440,000
1,315,440,000
-

34,500,000
34,500,000
-

282,249
282,249
-

148,648,967
781,847,681
781,847,681
(407,099,728)
523,396,920
-

2,968,658
2,968,658
2,968,658
-

1,843,871,216
781,847,681
2,968,658
784,816,339
(407,099,728)
2,221,587,827
-

บริษทั เถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

24
32
25

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
255,000,000
90,000,000
-

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
1,315,440,000
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
30,000,000
104,136,064
390,081,706
390,081,706
(311,100,000)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
389,136,064
390,081,706
390,081,706
1,405,440,000
(311,100,000)

345,000,000

1,315,440,000

4,500,000
34,500,000

(4,500,000)
178,617,770

-

1,873,557,770

345,000,000
345,000,000
-

1,315,440,000
1,315,440,000
-

34,500,000
34,500,000
-

178,617,770
748,773,598
748,773,598
(407,099,728)
520,291,640
-

2,968,658
2,968,658
2,968,658
-

1,873,557,770
748,773,598
2,968,658
751,742,256
(407,099,728)
2,218,200,298
-

บริษัท เถ้ าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ัท เถ้าแก่ น้อย ฟู๊ ดแอนด์ม าร์ เก็ต ติ้ ง จ ากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนจากัด ซึ่ งจัด ตั้งและมี
ภูมิลาเนาในประเทศไทย บริ ษทั ฯดาเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายสาหร่ ายทะเลทอด ย่าง อบ
และขนมขบเคี้ยวที่มีสาหร่ ายเป็ นส่ วนประกอบ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นสานักงาน
ใหญ่อยูท่ ี่ 12/1 หมู่ 4 ตาบลหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯมีสานักงานสาขารวม 15 แห่ ง (2558: 12 แห่ ง) เฉพาะบริ ษทั ฯ:
6 แห่ง (2558: 6 แห่ง)

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย (ซึ่ งต่อไปนี้
รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ฯ”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย เรสเตอรองท์ แอนด์ จาหน่ายขนมขบเคี้ยวและ
แฟรนไชส์ จากัด
ของฝาก
บริ ษทั ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จากัด
จาหน่ายขนมขบเคี้ยว
บริ ษทั เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์
ผลิตและจาหน่ายผงปรุ ง
ซัพพลาย จากัด
อาหาร

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
100

100
100
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ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษ ทั ฯน างบการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่อยมารวมในการจัดท างบการเงิ น รวมตั้งแต่ วนั ที่ บ ริ ษ ทั ฯมี
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ตดั ออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
2.3 บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558)
และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคาและคาศัพ ท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญ ชี ฯได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวได้รั บ การ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยเลือก
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยได้ ตามที่อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิ จการต้องใช้วิธีก ารบัน ทึ ก บัญ ชี เดี ยวกัน
สาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท และหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารได้
พิ จารณาแล้วว่าจะเลื อกบัน ทึ ก เงิ น ลงทุ น ดังกล่าวตามวิธีราคาทุ น ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
ตามเดิม
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดและสิ นค้ารับคืนแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งก าหนดจ่ ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับ จากวัน ที่ ได้มาและไม่ มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
3

4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ น ค้าสาเร็ จรู ป และสิ น ค้าระหว่างผลิ ตแสดงมูลค่าตามราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุนจริ งตาม
วิธีเข้าก่อนออกก่อน และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
สิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย วัตถุดิบ ส่ วนประกอบและผงปรุ ง ภาชนะบรรจุและหี บห่ อ และอะไหล่และวัสดุ
โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนวิธีเข้าก่ อนออกก่ อนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ข)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกาหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย กลุ่มบริ ษทั ฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสาร
หนี้ ตามอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ซึ่ งจ านวนที่ ต ัดจ าหน่ าย/รั บรู ้ น้ ี จะแสดงเป็ นรายการปรั บกับ
ดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จดั เป็ นประเภทที่จะถือจนครบกาหนดเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯมีความตั้งใจแน่ว
แน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกาหนดไถ่ถอน

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั ฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผล
แตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
หรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทา
รายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ฯจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วย
ราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ผลต่ างระหว่างจานวนเงิ น ที่ ได้รับ สุ ท ธิ จากการจ าหน่ ายกับ มู ลค่าตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ าเสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค านวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

9 ปี
20 ปี และตามอายุคงเหลือของสัญญาเช่าที่ดิน
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2558
5 ปี และ 10 ปี
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
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4.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต ัวตนแสดงมู ลค่ าตามราคาทุ น หั ก ค่ าตัด จ าหน่ ายสะสมและค่ าเผื่อการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์น้ นั (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ฯตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์จากัดได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ซึ่ งมี อายุการให้
ประโยชน์ 5 ปี และ 10 ปี
กลุ่มบริ ษทั ฯไม่มีการตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนซึ่ ง
ได้แก่ เครื่ องหมายการค้า แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ นั
และในระดับของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด กลุ่มบริ ษทั ฯจะทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อ
ถู ก บริ ษ ัท ฯควบคุ มไม่ ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ มเดี ยวกัน กับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.12 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ก าไรและขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นได้ร วมอยู่ใ นการค านวณผล
การดาเนินงาน
4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุ กวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษ ัทฯจะทาการประเมิ น การด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ห รื อสิ น ทรั พ ย์ไม่ มีตวั ตนหากมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ น ทรั พ ย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั ฯรั บรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ ายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน และจะกลับรายการผลขาดทุ น จากการด้อยค่าที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่ อมี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ น ทรั พ ย์ใ นงวดก่ อ นๆ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก กลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของ
สิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ด
รายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรกในปี
2554 กลุ่มบริ ษทั ฯเลือกรับรู ้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชี เดิม โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นา
มาตรฐานการบัญชีน้ ีมาถือปฏิบตั ิ
4.15 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ต ได้ เกิ ด ขึ้ นแล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยากร
เชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึ กภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่ รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ส าหรั บ ผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ใ ช้หั ก ภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั ฯจะมีกาไร
ทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี และผลขาดทุ น
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ
จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั ฯจะบันทึ กภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิ ดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.17 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กาไรขาดทุ น ที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ น จากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทาสัญญาจะ
ถูกตัดจาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
4.18 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่น โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่
มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั ฯจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลาดับชั้น ของมู ลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มู ลค่าและเปิ ดเผยมู ลค่ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูล ราคาเสนอซื้ อขายของสิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น อย่างเดี ยวกัน ในตลาดที่ มีสภาพ
คล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น ในอนาคตที่ กิ จ การ
ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต่ างไปจากจ านวนที่ ป ระมาณการไว้ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ฯได้โอน
หรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
การปรับลดราคาทุนของสิ นค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับ
ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจาก
สิ นค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ โดยคานึ งถึงอายุของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
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ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมู ลค่าคงเหลื อเมื่ อเลิ ก ใช้งานของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้องทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจา
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
1,421
830
306,525
1,474,043
699
307,946
1,475,572

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
175
150
253,660
1,438,395
699
253,835
1,439,244

ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 เงิ นฝากออมทรั พย์และเงินฝากประจาของกลุ่มบริ ษทั ฯมี อตั ราดอกเบี้ ย
ระหว่างร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.9 ต่อปี ) เฉพาะบริ ษทั ฯ: อัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.9 ต่อปี )
7.

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่ คราวแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
หน่วยลงทุน (กองทุนเปิ ดตราสารหนี้) - ราคาทุน
บวก: การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - มูลค่ายุติธรรม

451,912
3,711
455,623
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - ตัว๋ แลกเงิน
เงินฝากประจาธนาคารประเภท 12 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

49,883
250,000
299,883
755,506

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษี เงินได้ ซึ่ งรั บรู ้ ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่ นรวมเป็ นจานวนเงิ น
3.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจาของบริ ษทั ฯมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
1 - 90 วัน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 270 วัน
มากกว่า 271 วัน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

-

17

7,023

16,989

-

17

8,510
15,533

25,057
42,046

376,212

344,612

374,409

340,793

102,263
2,671
3,942
485,088
485,088
(5,074)
480,014

67,835
3,703
1,073
1,689
418,912
418,929
(3,755)
415,174

101,063
239
3,715
479,426
494,959
(3,875)
491,084

65,612
3,703
1,073
1,463
412,644
454,690
(3,529)
451,161
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีอ้ ื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

9.

4,589
4,108
2,259
10,956
490,970

144
7
2,481
2,632
417,806

4,589
4,108
432
2,044
11,173
502,257

143
864
2,080
3,087
454,248

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อ
บริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จากัด
บริ ษทั ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จากัด
บริ ษทั เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซพั พลาย จากัด
บริ ษทั ดร. โทบิ จากัด
บริ ษทั เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ชุบชีวา จากัด
บริ ษทั โตเกียว รันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

90.7

85.7

รายได้ค่าบริ การด้านบัญชีและ
การเงิน
รายได้ค่าบริ การและสาธารณูปโภค
ซื้อสิ นค้า

-

-

3.3

3.3

-

-

1.5
173.0

1.5
123.7

ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย

-

-

0.2

6.6

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่มร้อยละ 15 ถึง
45 ขึ้นกับปริ มาณซื้อและประเภทของ
สิ นค้า
คานวณตามต้นทุนจริ งบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิม่ ร้อยละ 5 ถึง 15
ขึ้นกับประเภทของสิ นค้า
อัตราตามที่ระบุในสัญญา
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งบการเงินรวม
2559
2558
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

0.1

-

0.1

รายได้ค่าบริ การด้านบัญชีและ
การเงิน
ซื้อสิ นค้า

-

0.2

-

0.2

2.1

0.5

1.5

0.5

ซื้อสิ นทรัพย์

1.0

2.2

1.0

2.2

ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

1.9
1.8

2.0
0.4

0.4
1.8

0.4
0.4

ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 50
คานวณตามต้นทุนจริ งบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่มร้อยละ 35 ถึง
70 ขึ้นกับประเภทของสิ นค้า
ราคาตามที่ระบุในสัญญา/ราคาใกล้เคียง
ราคาตลาด
อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
17
รวม
17
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
7
รวม
7
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
90
9
รวม
90
9
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
17
511
รวม
17
511
เจ้ าหนีค้ ่ าซื ้อสิ นทรั พย์ - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1,000
รวม
1,000
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
15,533
15,533

42,046
42,046

432
432

864
864

14,086
14,086

13,085
13,085

144
144

241
511
752

1,000
1,000

-
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
34.6
30.0
2.1
2.0
36.7
32.0

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
32.6
28.3
2.1
2.0
34.7
30.3

ภาระคา้ ประกันโดยกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการของบริ ษทั ฯค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารโดยไม่มีการ
คิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน (2559: ไม่มี)
10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

2558
35,447
5,880
116,213
53,844
2,700
1,193
215,277

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(939)
(1,424)
(2,512)
(535)
(1,958)
(8,592)
(12,064)
(10,066)
(17,958)

2558
30,575
5,880
111,658
53,216
2,037
1,193
204,559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(874)
(1,304)
(2,513)
(503)
(1,379)
(8,592)
(11,539)
(9,969)
(16,735)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและส่ วนประกอบ
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2559
53,102
13,749
329,152
55,094
2,408
2,006
455,511

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและส่ วนประกอบ
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2559
45,620
13,749
325,745
54,468
1,862
2,006
443,450

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2559
2558
52,163
34,023
13,749
3,368
328,617
114,255
46,502
41,780
2,408
2,700
2,006
1,193
445,445
197,319
(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2559
2558
44,746
29,271
13,749
3,367
325,242
110,279
45,876
41,677
1,862
2,037
2,006
1,193
433,481
187,824
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รายการเคลื่ อนไหวของบัญชี การปรั บลดราคาทุ น ของสิ น ค้าคงเหลื อให้เป็ นมู ลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
หัก: กลับรายการปรับลดมูลค่าของ
สิ นค้าคงเหลือที่ทาลายจริ งในปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
17,958
4,303

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
16,735
3,977

8,173

35,216

8,092

34,319

(16,065)
10,066

(21,561)
17,958

(14,858)
9,969

(21,561)
16,735

กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก รายการเคลื่ อ นไหวของบัญ ชี ก ารปรั บ ลดราคาทุ น ของสิ น ค้าคงเหลื อ ให้ เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับโดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
11. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
33,634
21,974
61,167
1,860
12,311
7,494
248
136
107,360
31,464

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
33,137
21,465
61,167
1,859
11,823
7,334
248
136
106,375
30,794

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ เงินฝากประจาซึ่งบริ ษทั ฯได้นาไปค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาซึ่งบริ ษทั ฯได้นาไป
ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2559
2558

บริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย เรสเตอรองท์
แอนด์ แฟรนไชส์ จากัด
35,000
บริ ษทั ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จากัด 5,000
บริ ษทั เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์
ซัพพลาย จากัด
1,000
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2559
2558

35,000
5,000

100
100

100
100

35,000
4,543

35,000
4,543

1,000

100

100

491
40,034

491
40,034

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยข้างต้น
14. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ในปี 2558 บริ ษ ัท ฯได้ป ระเมิ น มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ซึ่ งได้แ ก่ ที่ ดิ น
โดยอาศัยรายงานของผูป้ ระเมิ น ราคาอิ สระที่ ใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) โดยมี มูลค่า
ยุติธรรมเป็ นจานวนเงิน 42.1 ล้านบาท
บริ ษ ทั ฯได้นาอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ซึ่ งมี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวนเงิน 36.2 ล้านบาท ไปจดจานองเพื่อค้ าประกัน เงิน กู้ยืมระยะยาวที่ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้
บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนสิ นทรัพย์ดงั กล่าวแล้วทั้งจานวนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
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15. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุน
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุน
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่ วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่ วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเผื่อการด้ อยค่า
1 มกราคม 2558
31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

76,504
5,400
81,904
12,410
94,314

124,226
65
44,615
168,906
31,869
200,775

296,571
5,615
(21,464)
33,600
314,322
1,216
(411)
20,928
336,055

78,684
7,988
(14,834)
6,269
78,107
10,231
(856)
3,374
90,856

24,132
9,115
(6,225)
27,022
5,092
32,114

44,912
206,894
1,656
(84,484)
168,978
387,081
4,207
(56,171)
504,095

645,029
235,077
(42,523)
1,656
839,239
416,030
(1,267)
4,207
1,258,209

762
223

13,565
8,890

190,283
41,404

39,242
14,970

9,851
4,865

-

253,703
70,352

985
223

22,455
17,034

(20,902)
210,785
31,422

(9,602)
44,610
14,075

(3,917)
10,799
5,616

-

(34,421)
289,634
68,370

1,208

39,489

(389)
241,818

(759)
57,926

16,415

-

(1,148)
356,856

-

-

19,142
19,142

161
161

-

-

19,303
19,303

80,919

146,451

103,537

33,497

16,223

168,978

549,605

93,106

161,286

75,095

32,769

15,699

504,095

882,050

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2558 (จานวน 48.4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

70,352

2559 (จานวน 46.8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

68,370
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(หน่วย: พันบาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุน
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุน
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่ วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่ วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร เครื่ องตกแต่ง
และ
และเครื่ องใช้
อุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

76,504
5,400
81,904
12,410
94,314

123,112
65
44,615
167,792
31,869
199,661

286,495
5,160
(21,464)
33,600
303,791
516
(411)
20,928
324,824

56,233
6,117
(3,756)
6,269
64,863
5,570
(856)
3,374
72,951

23,783
9,115
(6,225)
26,673
5,093
31,766

44,912
206,894
1,656
(84,484)
168,978
387,081
4,207
(56,171)
504,095

611,039
232,751
(31,445)
1,656
814,001
410,670
(1,267)
4,207
1,227,611

762
223

13,334
8,790

188,981
39,397

28,867
11,384

9,796
4,795

-

241,740
64,589

985
223

22,124
16,939

(20,902)
207,476
29,794

(3,423)
36,828
11,606

(3,917)
10,674
5,547

-

(28,242)
278,087
64,109

1,208

39,063

(389)
236,881

(759)
47,675

16,221

-

(1,148)
341,048

ค่ าเผื่อการด้ อยค่า
1 มกราคม 2558
31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558

-

-

14,063
14,063

-

-

-

14,063
14,063

80,919

145,668

96,315

28,035

15,999

168,978

535,914

31 ธันวาคม 2559

93,106

160,598

73,880

25,276

15,545

504,095

872,500

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2558 (จานวน 48.1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

64,589

2559 (จานวน 46.4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

64,109
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็ นจานวนเงิน
402.9 ล้านบาท (2558: 129.4 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานดังกล่าว ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการ
กูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของอาคารโรงงานเป็ นจานวนเงิน 4.2 ล้านบาท (2558: 1.6 ล้านบาท) โดยคานวณ
จากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.89 (2558: ร้อยละ 4.10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเครื่ องจักรและยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้
สัญ ญาเช่ าการเงิ น โดยมี มู ล ค่ าสุ ท ธิ ต ามบัญ ชี เป็ นจ านวนเงิ น 2.4 ล้านบาท (2558: 23.9 ล้านบาท)
เฉพาะบริ ษทั ฯ: ไม่มี (2558: 20.7 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ มบริ ษ ัท ฯมี อุป กรณ์ จานวนหนึ่ งซึ่ งตัด ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ ย งั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงิน 173.8 ล้าน
บาท (2558: 118.5 ล้านบาท) เฉพาะบริ ษทั ฯ: 167.5 ล้านบาท (2558: 115.3 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ทั ฯมี ยอดคงเหลื อของอาคารและสิ่ งปลูกสร้ างที่ ต้ งั อยู่บนที่ ดิน เช่ า
โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 97.0 ล้านบาท (2558: 78.8 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯจะต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ของอาคารและสิ่ งปลูกสร้างให้แก่ผเู ้ ช่าเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลง
บริ ษทั ฯได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวนเงิน
494.6 ล้านบาท (2558: 259.1 ล้านบาท) ไปค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ได้รับจากธนาคาร
16. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

งบการเงินรวม
เครื่ องหมาย
การค้า

31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

18,683
(9,736)
8,947

1,000
1,000

19,683
(9,736)
9,947

31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

18,435
(7,812)
10,623

-

18,435
(7,812)
10,623

รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
เครื่ องหมาย
ซอฟต์แวร์
การค้า

รวม

31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

16,521
(7,722)
8,799

1,000
1,000

17,521
(7,722)
9,799

31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

16,350
(6,018)
10,332

-

16,350
(6,018)
10,332

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ซื้อเครื่ องหมายการค้า
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
10,623
9,290
248
3,226
1,000
(1,924)
(1,893)
9,947
10,623

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
10,332
8,661
171
3,226
1,000
(1,704)
(1,555)
9,799
10,332

เครื่ องหมายการค้าข้างต้นมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ข้ นั ต่า 10 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้ทุก 10 ปี
โดยไม่มีตน้ ทุน ส่ วนเพิ่ม บริ ษทั ฯจึ งกาหนดให้เครื่ องหมายการค้าดังกล่าวมี อายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน
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17. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

เงินมัดจาและเงินประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
9,646
6,262
23,269
34,488
1,752
2,880
34,667
43,630

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,808
1,861
22,741
34,388
1,707
2,849
26,256
39,098

18. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
2559
2558
3.00 - 3.10
1.95 - 2.58
2.00 - 3.30

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
152,475
112,367
112,226
112,367
264,701

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจากธนาคารค้ าประกัน โดยกรรมการของบริ ษ ัท ฯ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาของบริ ษทั ฯ และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของกรรมการบริ ษทั ฯ
(2559: ไม่มี)
19. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
90
9
340,125 245,818
17
511
201,223 189,910
1,000
16,610
39,668
559,065 475,916

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
14,086
13,085
302,910 220,257
144
752
198,274 185,816
1,000
15,953
39,093
532,367 459,003
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20. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
(ร้อยละต่อปี )
การชาระคืน
เงินกูแ้ บบ
MLR-2.75 2559: ชาระคืนเป็ นงวดทุกเดือนๆละ 4.7 ล้าน
มีหลักประกัน
บาท เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึง
เดือนกันยายน 2560 และชาระคืนงวดสุ ดท้าย
เป็ นจานวนเงิน 3.2 ล้านบาท (2558: ชาระคืน
เป็ นงวดทุกเดือนๆละ 4.7 ล้านบาท เริ่ มตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2561)
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

45,320
45,320
(45,320)
-

112,448
112,448
(14,056)
98,392

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯได้ชาระคืนเงินกูย้ มื บางส่ วนก่อนวันครบกาหนดชาระเป็ นจานวน
เงิน 62.4 ล้านบาท และเข้าทาบันทึ กข้อตกลงกับธนาคารเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระคืนเงิน
กูย้ มื ส่ วนที่เหลือ
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การดารงสัดส่ วนการถือหุ ้น ของผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ อัตราส่ วนหนี้ สิน ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และ
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงิน
287.6 ล้านบาท (2558: 287.6 ล้านบาท)
21. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2559
2558
1,392
19,587
(34)
(1,259)
1,358
18,328
(1,358)
(4,985)
13,343

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
16,745
(1,124)
15,621
(3,636)
11,985
23

กลุ่มบริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่าเครื่ องจักรและยานพาหนะซึ่ งใช้ในการ
ดาเนินงานของกิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี
ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินทั้งจานวนก่อนวันครบ
กาหนดชาระตามสัญ ญาเป็ นจานวนหลายฉบับ พร้ อมค่าธรรมเนี ยมทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้องตามที่
บริ ษทั ลีสซิ่งเรี ยกเก็บ
22. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ประมาณการหนี้สินสาหรับคดีฟ้องร้อง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
3,720
5,203
6,231
5,235
7,123
17,350
6,111
926
897
27,231
25,565

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,255
4,848
6,231
5,235
6,866
17,350
6,111
805
821
26,645
24,877

23. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
6,323
4,611
6,121
4,476
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
2,083
1,843
2,003
1,780
ต้นทุนดอกเบี้ย
209
143
202
139
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(274)
(274)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

8,615

6,323

8,326

6,121

24

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รับรู ้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนแสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
2,083
1,843
2,003
1,780
ต้นทุนดอกเบี้ย
209
143
202
139
หนี้สินในช่วงเปลี่ยนแปลงที่รับรู ้ในปี
747
737
รวม
2,292
2,733
2,205
2,656
รายการที่คา่ ใช้จ่ายดังกล่าวถูกรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
1,393
1,788
1,346
1,738
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
899
945
859
918
รวม
2,292
2,733
2,205
2,656
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน
1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนเงิน 119 พันบาท (2558: 50 พันบาท) เฉพาะบริ ษทั ฯ: 119 พันบาท (2558: 50
พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯเท่ากับ 27.2 ปี (2558: 27.2 ปี ) เฉพาะบริ ษทั ฯ: 26.9 ปี (2558: 26.9 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม/

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
พนักงานรายวัน
พนักงานรายเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.3
3.3
3.5 และ 6.0
3.5 และ 6.0
0 ถึง 40
0 ถึง 30

0 ถึง 40
0 ถึง 30
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(757)
876

(615)
716

(727)
839

(593)
689

1,022
(893)

759
(662)

980
(859)

730
(638)

(1,757)
2,683

(1,338)
2,056

(1,690)
2,562

(1,290)
1,969

24. ทุนเรื อนหุ้น
ก) ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์ตามมติอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-

การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 300 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
เป็ น 255 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 255 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)

-

การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจากเดิ ม 255 ล้านบาท (หุ ้น สามัญ 255 ล้านหุ ้น มู ลค่าหุ ้น ละ 1
บาท) เป็ น 345 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 345 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ ้น
สามัญใหม่จานวน 90 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

ข) ในเดือนกันยายน 2558 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั ฯกับกระทรวงพาณิ ชย์ตามมติอนุ มตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่
3 กันยายน 2558 ซึ่ งอนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้น
ละ 0.25 บาท ส่ งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชาระแล้วของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงเป็ น
1,380 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 345 ล้านบาท และ 1,020 ล้าน
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 255 ล้านบาท ตามลาดับ
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ค) ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 360
ล้านหุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 4 บาท แก่ประชาชนทัว่ ไป บริ ษทั ฯได้รับชาระเงินค่าหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าว
แล้วทั้งจานวนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ น้ สุ ทธิ จากภาษีเงินได้จานวนเงิน 34.6 ล้านบาทได้แสดงโดยหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญใน
งบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่ มซื้อขายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558
25. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผล ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรร
สารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
ภายใต้บ ทบัญ ญั ติ ข องมาตรา 1202 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ข องประเทศไทย
บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลกาไรซึ่ งบริ ษทั ย่อยทามาหาได้
ทุกคราวที่จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ย่อย สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผล
26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ค่าขนส่ ง
ค่าสาธารณูปโภคและพลังงานเชื้อเพลิง
ค่าส่ งเสริ มการขายและการตลาด
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้าเพือ่ ขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิต

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

694,797
70,294
36,565
75,248
43,863
293,587
2,356,343
72,359

585,613
72,245
24,715
64,832
37,410
352,057
1,681,431
27,331

671,742
65,813
24,927
75,134
43,329
293,473
2,354,867
-

562,350
66,145
21,317
64,713
36,731
357,513
1,680,787
-

(25,524)

15,855

(22,914)

12,340
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27. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

195,847

106,345

189,903

105,145

1,417

(8,096)

(1,169)

(4,010)

197,264

98,249

188,734

101,135

จานวนภาษี เงิ น ได้ที่เกี่ ยวข้องกับ ส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น สาหรั บ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

742

-

742

-
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รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นดังนี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เริ่ ม
บันทึกในระหว่างปี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2559
2558
979,112
495,197

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
937,507
491,217

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

195,822

99,039

187,501

98,243

-

(4,027)

-

-

2,805
(2,074)
711
1,442

4,365
(398)
(730)
3,237

2,797
(2,069)
505
1,233

3,292
(398)
(2)
2,892

197,264

98,249

188,734

101,135

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ผลแตกต่างชัว่ คราวของสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษียงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,032
2,013
3,861
1,322
1,723
1,075
11,026

918
3,592
1,298
1,246
1,265
3,741
383
12,443

792
1,993
2,813
1,115
1,665
1,075
9,453

873
3,347
1,211
1,246
1,224
383
8,284

742
742
10,284

12,443

742
742
8,711

8,284
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิน 2.0 ล้านบาท
(2558: 1.9 ล้านบาท) ที่ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณา
แล้วเห็นว่าอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้ ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวนดังกล่าวจะทยอยสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2564 (2558: ภายในปี 2563)
28. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
สาหร่ ายและผลิ ตภัณ ฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้ งโดยการอนุ มตั ิ ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น
ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
1. ได้ รั บ ยกเว้น อากรขาเข้ า ส าหรั บ
เครื่ องจั ก รตามที่ ค ณ ะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
ส าห รั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ได้ จ ากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
3. ได้ รั บ ยกเว้น อากรขาเข้ า ส าหรั บ
วัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ ตอ้ งนาเข้า
จากต่ างประเทศเพื่ อ ใช้ในการผลิ ต
เพื่ อ การส่ ง ออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วนั นาเข้าวันแรก และได้รับ
การขยายเวลาการได้รับสิ ทธิ
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของ
ที่ น าเข้ามาเพื่ อ ส่ งกลับ ออกไปเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่นาเข้าครั้ง
แรก และได้รั บ การขยายเวลาการ
ได้รับสิ ทธิ

1433/2553
ได้รับ
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

เลขที่บตั รส่ งเสริ มการลงทุน
1514(2)/2554
2155(2)/2554
ได้รับ
ได้รับ
(สิ้ นสุ ดแล้ว) (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ)

2103(2)/2557
ได้รับ
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

-

8 ปี
7 ปี
8 ปี
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ)

ได้รับ

ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ)

ได้รับ

ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ)

29. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้
ปรับจานวนหุ น้ สามัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนแปลงของจานวน
หุ ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.25
บาท ตามมติของที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ข) โดยถือเสมือนว่าการแตกหุ ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของ
งวดแรกที่เสนอรายงาน
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30. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมู ลส่ วนงานดาเนิ น งานที่ น าเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษ ทั ฯที่ ผูม้ ี อานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
1)

ส่ วนงานขนมขบเคี้ยว เป็ นส่ วนงานที่เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายสาหร่ ายทะเลทอด ย่าง อบและ
ขนมขบเคี้ยวที่มีสาหร่ ายเป็ นส่ วนประกอบทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่ งออก

2)

ส่ วนงานร้านค้าปลีก เป็ นส่ วนงานที่เป็ นร้านค้าปลีกจาหน่ายขนมขบเคี้ยว อาหารและเครื่ องดื่ม

3)

ส่ วนงานผงปรุ งรสอาหาร เป็ นส่ วนงานที่ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายผงปรุ งรสสาหรับการผลิ ต
สาหร่ ายทะเลให้แก่บริ ษทั ฯเป็ นหลัก

กลุ่มบริ ษทั ฯไม่มีการรวมส่ วนงานดาเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู ้มี อ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกัน เพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การจัด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของส่ ว นงานโดยพิ จารณาจากก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการ
ดาเนิ นงาน สิ นทรัพย์รวมและหนี้ สินรวมซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการดาเนินงาน สิ นทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
สาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กาไร สิ นทรัพย์รวมและหนี้สินรวมของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
การตัดรายการ
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
บัญชี
งบการเงิน
ขนมขบเคี้ยว ร้านค้าปลีก ผงปรุ งอาหาร รวมส่ วนงาน ระหว่างกัน
รวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรของส่ วนงาน

4,483
91
8
(5)
(65)
(189)

222
2
(4)
(5)

171
(1)
(3)

4,705
264
8
(5)
(70)
(197)

(264)
-

4,705
8
(5)
(70)
(197)

749

22

11

782

-

782
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(หน่วย: ล้านบาท)
2559
การตัดรายการ
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
บัญชี
งบการเงิน
ขนมขบเคี้ยว ร้านค้าปลีก ผงปรุ งอาหาร รวมส่ วนงาน ระหว่างกัน
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน

3,051

62

43

3,156

(72)

3,084

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่ องมือทางการเงิน
และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

323

(2)

2

323

-

323

หนีส้ ิ นรวมของส่ วนงาน

831

38

24

893

(30)

863

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
การตัดรายการ
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
บัญชี
งบการเงิน
ขนมขบเคี้ยว ร้านค้าปลีก ผงปรุ งอาหาร รวมส่ วนงาน ระหว่างกัน
รวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,344
86
1
(15)
(66)
(101)

156
1
(5)
4

123
(1)
(1)

3,500
210
1
(15)
(72)
(98)

(210)
-

3,500
1
(15)
(72)
(98)

390

2

4

396

1

397

2,825

60

27

2,912

(97)

2,815

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่ องมือทางการเงิน
และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

199

(10)

-

189

-

189

หนีส้ ิ นรวมของส่ วนงาน

949

58

20

1,027

(56)

971

กาไรของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน

กลุ่มบริ ษทั ฯดาเนิ นธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้ สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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รายได้จากลูกค้าภายนอกกาหนดขึ้นตามสถานที่ต้ งั ของลูกค้าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเทศ
2559
2558
ไทย
1,920
1,669
จีน
1,761
838
อินโดนีเซีย
153
206
มาเลเซีย
158
149
ฮ่องกง
120
110
สิ งคโปร์
100
103
ไต้หวัน
80
77
อื่น ๆ
413
348
รวม
4,705
3,500
สาหรับปี 2559 บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 4 ราย เป็ นจานวนเงิน 2,811 ล้านบาท (2558:
จานวน 3 ราย เป็ นจานวนเงิน 1,499 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่ วนงานขนมขบเคี้ยว
31. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
ถึง 7 ของเงิ นเดื อน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ ห ารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย
จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวนเงิน 6.9 ล้านบาท
(2558: 5.6 ล้านบาท)
32. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาล
ประจาปี 2559
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2559

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
จานวนหุน้
ต่อหุน้
เงินปันผลจ่าย
(พันหุน้ )
(บาท)
(พันบาท)

ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
1,380,000
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2559
1,380,000

0.105

144,900

0.19

262,200
407,100
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เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2557
เงินปันผลระหว่างกาล
ประจาปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาล
ประจาปี 2558
รวมเงินปันผลประจาปี 2558

เงินปันผลจ่าย
จานวนหุน้
ต่อหุน้
เงินปันผลจ่าย
(พันหุน้ )
(บาท)
(พันบาท)

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
255,000
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2558
255,000
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
1,020,000

0.38

96,900

0.50

127,500

0.085

86,700
311,100

33. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
33.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯมี ภาระผูกพัน รายจ่ายฝ่ ายทุนจานวนเงิน 35.0 ล้านบาท 0.2
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 0.6 ล้านยูโร (2558: 134.1 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคารโรงงาน
33.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงานและบริการ
กลุ่มบริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและสานักงาน และสัญญาบริ การต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึง
สัญญาทางการตลาด อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 18 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาข้างต้น ดังนี้
งบการเงินรวม
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

2559
52.8
21.0
14.9

2558
28.1
31.5
18.0

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
43.3
21.0
18.4
24.9
14.9
18.0

33.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาซื้อวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อขายวัตถุดิบล่วงหน้ากับบริ ษทั ในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาส่ งมอบภายใน
1 ปี ตามปริ มาณและราคาที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตาม
สัญญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 2.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2558: ไม่มี)
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33.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่
เป็ นจ านวนเงิ น 2.4 ล้า นบาท (2558: 3.2 ล้า นบาท) ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ องกั บ ภาระผู ก พั น ทางปฏิ บ ั ติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสื อค้ าประกันเพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
และอื่น ๆ
33.5 คดีฟ้องร้ อง
ก)

เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องเป็ นจาเลยโดยบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในคดีแพ่งเกี่ยวกับ
การผิดสัญญาเช่าอาคารโรงงาน บริ ษทั ดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ น
จานวนเงิน 6.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้ องจนกว่าจะ
ชาระให้แก่โจทก์เสร็ จสิ้ น และค่าเสี ยหายเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 50,000 บาทต่อยูนิตที่เช่านับ
จากวันฟ้ องจนกว่าการดาเนิ นการซ่ อมแซมอาคารโรงงานแล้วเสร็ จหรื อจนกว่าบริ ษทั ฯชาระ
ค่าเสี ยหายข้างต้นเสร็ จสิ้ น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยโดยบริ ษทั ฯ
เสนอจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์เป็ นจานวนเงิน 1.5 ล้านบาท แต่โจทก์เรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯ
ชดใช้ค่าเสี ยหายจานวนเงิน 5.0 ล้านบาทจึงจะถอนฟ้องคดีดงั กล่าว ทาให้ไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินและเชื่ อว่าคดีดงั กล่าวอาจจะทาให้เกิดผลเสี ยหายไม่เกิ น
จ านวนเงิ น ที่ โ จทก์เรี ย กร้ อ ง บริ ษ ัท ฯจึ ง ได้บ ัน ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ เงิ น ชดเชย
ค่าเสี ยหายจานวนเงิ น 5.0 ล้านบาทในงบการเงิ น ปี 2557 ต่ อมาเมื่ อวัน ที่ 30 กัน ยายน 2557
ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ฯชาระค่าเสี ยหายทั้งสิ้ น 4.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชาระค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์เสร็ จสิ้ น อย่างไร
ก็ตาม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลชั้นต้นเพื่อขอให้
ศาลอุทธรณ์พิจารณาข้อเท็จจริ งอีกครั้งหนึ่ ง ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ฯชาระ
ค่าเสี ยหายทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิน 0.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัด
จากวันฟ้ องจนกว่าจะชาระค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์เสร็ จสิ้ น ต่อมาเมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2558
บริ ษทั ฯได้ยื่นฎี กาคาพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เพื่อขอให้ศาลฎี กาพิจารณาอีก
ครั้ งหนึ่ ง เมื่ อวัน ที่ 11 ตุลาคม 2559 ศาลฎี กาได้ตดั สิ น ตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดย
บริ ษทั ฯได้ชาระค่าเสี ยหายดังกล่าวแล้วเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1.1 ล้านบาท ในวันที่ 25 ตุลาคม
2559

ข)

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ฯถูกฟ้องเป็ นจาเลยโดยบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศญี่ปุ่นใน
คดี แพ่งเกี่ ยวกับการผิดสัญญาอนุ ญาตให้ใช้ขอ้ มูลทางเทคนิ ค บริ ษทั ดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาล
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวน
เงิน 150,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้ อง
(หรื อจานวนเงินประมาณ 5.5 ล้านบาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯได้มีคาสั่ง
จาหน่ ายคดี เนื่ องจากภายใต้สัญ ญาดังกล่าว โจทก์และจาเลยอยู่ภ ายใต้ขอ้ บังคับแห่ งสัญ ญา
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อนุ ญาโตตุลาการและต้องดาเนิ นการระงับข้อพิพาทโดยผ่านกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการที่
ศูนย์อนุญาโตตุลาการ ประเทศสิ งคโปร์ ส่ งผลให้คดีดงั กล่าวยุติลง โดยบริ ษทั ฯคาดว่าโจทก์จะ
ยืน่ อุทธรณ์คาสัง่ ให้จาหน่ายคดีของศาลฯต่อไป อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมิน
และเชื่ อว่าคดี ดงั กล่าวจะไม่ทาให้เกิ ดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินสาหรับเงินชดเชยค่าเสี ยหายในงบการเงินปี ปัจจุบนั
ค) เมื่ อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ฯและกรรมการของบริ ษทั ฯจานวน 3 ท่านถูกฟ้ องเป็ น
จาเลยโดยบริ ษ ัท แห่ งหนึ่ งในคดี แ พ่ งเกี่ ย วกับ การผิด สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารดู แ ลเว็บ ไซต์ บริ ษ ัท
ดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 1.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1.4 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โจทก์ได้มีการยื่นคาร้องขอถอนฟ้องต่อศาลฯ เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯและ
กรรมการของบริ ษทั ฯได้มีการชาระค่าเสี ยหายแก่โจทก์เป็ นที่พึงพอใจแล้ว ศาลฯจึงจาหน่ายคดี
ดังกล่าว
34. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ดตราสารหนี้
455,623
455,623
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
42,110
42,110
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

42,110

-

42,110

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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35. เครื่ องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ส าคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯตามที่ นิ ย ามอยู่ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรั บเครื่ องมื อทางการเงิ น ” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเที ยบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดย
การกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่ม
บริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย
จานวนเงินสู งสุ ดที่ กลุ่มบริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ และ
เงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ ืมที่มี
ดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตาม
วันที่ครบกาหนดหรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1
300
301

-

226
226

81
456
491
1,028

รวม

308
756
491
1,555

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.10 - 1.00
2.00 - 2.20
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

112
1
113

-

45
45

559
559

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

112
559
45
1
717

1.95 - 2.58
MLR-2.75
5.85

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

1
37
38

-

1,437
1,437

38
418
456

1,476
418
37
1,931

0.125 - 0.90
0.25 - 1.30

265
5
270

13
13

112
112

476
476

265
476
112
18
871

2.00 - 3.30
MLR-2.75
4.47 - 5.85
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

1
300
301

-

173
173

80
456
502
1,038

254
756
502
1,513

0.10 - 1.00
2.00 - 2.20
-

112
112

-

45
45

532
532

112
532
45
689

1.95 - 2.58
MLR-2.75

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

1
37
38

-

1,401
1,401

37
454
491

1,439
454
37
1,930

0.125 - 0.90
0.25 - 1.30

265
4
269

12
12

112
112

459
459

265
459
112
16
852

2.00 - 3.30
MLR-2.75
4.47 - 5.85
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯได้ตกลงทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่ วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสิ งคโปร์
เยน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2559
2558
2559
2558
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
1.3
1.2
6.3
2.4
35.83
36.09
1.7
1.5
0.6
0.9
24.80
25.52
0.2
0.2
30.80
30.28

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสิ งคโปร์

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสิ งคโปร์
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จานวนที่ขาย
(ล้าน)
0.8
0.9

2559
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
วันครบกาหนดตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.68 - 35.81
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560
24.77 - 25.10
มีนาคม - มิถุนายน 2560

จานวนที่ขาย
(ล้าน)
1.2
0.8

2558
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
วันครบกาหนดตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.85 - 36.38
มกราคม - พฤษภาคม 2559
25.29 - 25.41
เมษายน - มิถุนายน 2559

จานวนที่ซ้ือ
(ล้าน)
0.6

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
วันครบกาหนดตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.62 - 36.14
มกราคม - เมษายน 2559
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35.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
36. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ ส าคัญ ของบริ ษัท ฯ คื อ การจัด ให้ มี ซ่ ึ งโครงสร้ างทุ น ที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.4:1 (2558: 0.5:1) และ
เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.4:1 (2558: 0.5:1)
37. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวัน ที่ 27 กุมภาพัน ธ์ 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติ เห็ นชอบอนุ มตั ิให้เสนอต่อ
ที่ ประชุ มสามัญประจ าปี ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะจัดขึ้ นในเดื อนเมษายน 2560 ในเรื่ องการจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่
ผู ้ถื อ หุ ้ น จากก าไรของปี 2559 เพิ่ ม เติ ม ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงิ น 414.0 ล้า นบาท
เงินปั นผลนี้ จะจ่ายและบันทึกบัญชีหลังจากได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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