
 

 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 
ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ ่มบริษทั”)  และเฉพาะของบริษทั  มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)                             
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดง                       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน                     

เฉพาะกิจการของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั มาสเตอร์คูล 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ               
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั               
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค                  
ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า  ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั                 
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง กับการตรวจสอบ            
งบการเงิน  และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี  ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน                     

การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้ าเ ร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือจ านวน 230.14 ลา้นบาท  ซ่ึงสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่า
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยวธีิราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
4.4 และขอ้ 10)  ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการพิจารณาของผูบ้ริหาร  เพราะวา่ประมาณ
การดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและสินคา้คงเหลือมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
วธีิการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานนโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้า่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  และสอบทานความเหมาะสมและความสม ่าเสมอของวธีิการจดัท าประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บดงักล่าว 

 
ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการจดัท า การสอบทานและการอนุมติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บดงักล่าว และ 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานอยา่งเหมาะสมและเพียงพอเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของราคาขายของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานและประมาณการค่าใชจ่้ายเพ่ือท าใหสิ้นคา้ขายได ้ ซ่ึงใชใ้นการจดัท าประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่
จะไดรั้บ  และทดสอบการค านวณประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บดงักล่าว 
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ขอ้มูลอ่ืน 

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน  ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีน้ี 

 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ี

มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี  หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

 
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
ในการจัดท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง  

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 
การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก                  

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น                       
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป  ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น                  
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ี
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด  
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ขา้พเจ้าไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 
 



    5 
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- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง  การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน                 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน  ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
บริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั 

                                                               
 

                                                                                                                           
(นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน)                                                                                                                                                                                                                               

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,866,863.62         47,440,839.74        53,884,430.94        7,873,775.74            46,754,433.00        53,716,082.36        
เงินลงทุนระยะสั้น 6 122,760.35              55,571,264.84        50,243,245.51        122,760.35               55,571,264.84        50,243,245.51        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1, 7 2,783,295.44           884,313.70             3,972,555.64          21,848,399.76          3,691,683.47          4,565,888.03          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 8 123,156,207.60       144,279,147.58      93,457,154.27        84,303,651.14          138,945,241.23      91,431,273.89        
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
      ภายในหน่ึงปี 9 16,980,684.76         8,257,377.79          530,110.36             498,809.21               440,030.25             530,110.36             
สินคา้คงเหลือ 10 230,135,975.99       183,624,020.38      230,920,151.70      229,670,600.39        184,761,984.62      231,753,872.59      
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                           -                         -                         7,000,000.00            25,279,887.50        8,779,887.50          
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 384,045,787.76       440,056,964.03      433,007,648.42      351,317,996.59        455,444,524.91      441,020,360.24      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 71,702,955.77         50,029,913.34        48,242,991.67        70,702,955.77          49,029,913.34        47,230,121.67        
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 9 2,831,831.35           8,950,907.25          963,156.45             111,879.92               523,126.23             963,156.45             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                         -                         30,255,410.25          1,261,210.25          1,261,210.25          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 58,318,787.37         49,692,448.75        54,281,042.91        48,700,282.35          45,602,393.63        48,669,511.23        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 6,674,899.46           6,043,943.07          3,200,958.08          4,915,542.90            4,827,586.41          3,191,564.70          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 7,558,301.38           7,695,624.75          5,437,201.75          6,181,673.18            7,148,086.60          5,437,201.75          
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 3,902,480.25           -                         -                         3,902,480.25            -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,982,919.23           5,582,178.30          1,899,594.00          6,141,215.10            4,548,571.83          1,899,594.00          
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 157,972,174.81       127,995,015.46      114,024,944.86      170,911,439.72        112,940,888.29      108,652,360.05      
     รวมสินทรัพย์ 542,017,962.57       568,051,979.49      547,032,593.28      522,229,436.31        568,385,413.20      549,672,720.29      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 171,028,833.25       2,185,243.02          84,894,899.17        171,028,833.25        2,185,243.02          84,894,899.17        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                           -                         -                         238,408.28               18,320.00               18,320.00               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 17 73,883,997.65         154,735,281.95      127,680,222.41      56,327,297.18          147,781,367.61      126,294,185.98      
ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 18 5,467,711.61           4,412,578.92          3,034,669.56          3,565,711.61            4,412,578.92          3,034,669.56          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 24,692.40                102,201.83             426,194.42             24,692.40                 102,201.83             426,194.42             

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,674,539.30           1,867,633.03          985,406.23             2,674,539.30            1,867,633.03          985,406.23             

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 616,685.03              29,590.77               33,380.61               439,261.85               26,335.77               33,380.61               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                           10,478,976.48        -                         -                           10,478,976.48        -                         
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 253,696,459.24       173,811,506.00      217,054,772.40      234,298,743.87        166,872,656.66      215,687,055.97      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 -                           25,030.26               239,973.31             -                           25,030.26               239,973.31             
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 20 2,714,982.08           3,066,349.33          1,898,850.27          2,714,982.08            3,066,349.33          1,898,850.27          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 6,581,978.14           1,889,945.28          1,575,033.52          5,734,125.99            1,873,260.72          1,570,972.04          
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 9,296,960.22           4,981,324.87          3,713,857.10          8,449,108.07            4,964,640.31          3,709,795.62          
     รวมหน้ีสิน 262,993,419.46       178,792,830.87      220,768,629.50      242,747,851.94        171,837,296.97      219,396,851.59      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 22
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 120,000,000.00       120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้
   หุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 120,000,000.00       120,000,000.00      120,000,000.00      120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 183,030,332.93       183,030,332.93      183,030,332.93      183,030,332.93        183,030,332.93      183,030,332.93      
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,063,936.73           3,063,936.73          3,063,936.73          3,063,936.73            3,063,936.73          3,063,936.73          
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,256,778.85           3,743,166.50          3,743,166.50          8,256,778.85            3,743,166.50          3,743,166.50          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (35,326,505.40)        79,421,712.46        16,426,527.62        (34,869,464.14)        86,710,680.07        20,438,432.54        
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 279,024,543.11       389,259,148.62      326,263,963.78      279,481,584.37        396,548,116.23      330,275,868.70      
          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 542,017,962.57       568,051,979.49      547,032,593.28      522,229,436.31        568,385,413.20      549,672,720.29      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 458,120,390.78 853,175,039.13    436,187,027.27    831,568,831.69       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 80,341,344.30 28,258,564.93      59,549,750.88      26,479,717.44         
รายไดอ่ื้น 14,890,385.86 7,558,036.53        12,292,887.45      8,001,368.37           
รวมรายได้ 553,352,120.94 888,991,640.59    508,029,665.60    866,049,917.50          

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทนุขาย 350,544,951.03 562,670,397.00    346,334,483.43    544,595,395.58       
ตน้ทนุในการใหบ้ริการ 50,829,936.63 7,838,136.35        31,138,330.80      6,530,655.49           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 153,492,375.61 139,311,431.94    146,506,907.81    139,229,727.73       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,480,589.53 70,485,672.19      69,159,471.06      63,237,221.22         
ตน้ทนุทางการเงิน 5,646,250.22 1,687,574.27        5,646,250.35        1,633,887.52           
รวมค่าใชจ่้าย 636,994,103.02 781,993,211.75    598,785,443.45    755,226,887.54       

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (83,641,982.08) 106,998,428.84 (90,755,777.85) 110,823,029.96
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (594,118.62) (20,003,244.00) (966,413.42) (20,550,782.43)
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (84,236,100.70) 86,995,184.84 (91,722,191.27) 90,272,247.53
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,206,504.81) -                         (3,552,340.59) -                            
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (4,206,504.81) -                         (3,552,340.59) -                            
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จส าหรับปี (88,442,605.51) 86,995,184.84 (95,274,531.86) 90,272,247.53

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.18) 0.18 (0.20) 0.19
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (หน่วย : หุ้น) 25 480,000,000         480,000,000         480,000,000         480,000,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน
ทีอ่อกและ มูลค่าหุ้น จากการจ่าย ส ารอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ช าระแล้ว สามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 120,000,000.00    183,030,332.93    3,063,936.73              3,743,166.50   16,426,527.62      326,263,963.78        
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
เงินปันผลจ่าย -                       -                       -                              -                   (24,000,000.00)    (24,000,000.00)        
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                              -                   86,995,184.84      86,995,184.84          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 120,000,000.00    183,030,332.93    3,063,936.73              3,743,166.50   79,421,712.46      389,259,148.62        
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
ส ารองตามกฎหมาย -                       -                       -                              4,513,612.35   (4,513,612.35)      -                           
เงินปันผลจ่าย -                       -                       -                              -                   (21,792,000.00)    (21,792,000.00)        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                       -                       -                              -                   (4,206,504.81)      (4,206,504.81)          
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                              -                   (84,236,100.70)    (84,236,100.70)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 120,000,000.00    183,030,332.93    3,063,936.73              8,256,778.85   (35,326,505.40)    279,024,543.11        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)
ส่วนเกนิทุน

ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกนิ จากการจ่าย
หมายเหตุ และเรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 120,000,000.00     183,030,332.93     3,063,936.73                3,743,166.50            20,438,432.54      330,275,868.70     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                               -                           (24,000,000.00)     (24,000,000.00)      
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี -                         -                         -                               -                           90,272,247.53      90,272,247.53       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 120,000,000.00     183,030,332.93     3,063,936.73                3,743,166.50            86,710,680.07      396,548,116.23     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
ส ารองตามกฎหมาย -                         -                         -                               4,513,612.35            (4,513,612.35)       -                        
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                               -                           (21,792,000.00)     (21,792,000.00)      
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                         -                         -                               -                           (3,552,340.59)       (3,552,340.59)        
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                         -                         -                               -                           (91,722,191.27)     (91,722,191.27)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 120,000,000.00     183,030,332.93     3,063,936.73                8,256,778.85            (34,869,464.14)     279,481,584.37     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
    ก  าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (83,641,982.08)        106,998,428.84       (90,755,777.85) 110,823,029.96        
    ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,089,007.88          12,484,061.69         16,260,321.41         12,224,951.27           
          หน้ีสงสยัจะสูญ 2,397,298.28            781,934.34              2,299,515.78           781,934.34                
          ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 10,581,845.98          3,590,040.81           8,965,941.60           358,232.05                
         ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,908,232.50)          (836,391.29)             (1,960,995.06) (836,391.57)              
         ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 65,474.26                 403,119.60              65,474.26                403,119.60                
         ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (93,066.43)               (405,574.83)             (93,066.43) (405,574.83)
         (ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทนุระยะสั้น 1,142.56                   (170,518.74)             1,142.56                   (170,518.74)              
         ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 20,110,371.40          4,586,435.87           20,103,558.09         4,586,435.87             
          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 321,987.00               314,911.76              308,524.68              302,288.68                
          ประมาณการค่าใชจ่้ายหลงัการขาย (โอนกลบั) 1,055,132.69            1,377,909.36           (846,867.31) 1,377,909.36             
          ดอกเบ้ียรับ (3,145,429.58)          (792,668.82)             (1,356,154.06) (792,666.81)
          ดอกเบ้ียจ่าย 5,646,250.22            1,687,574.27           5,646,250.35           1,633,887.52             
     ก  าไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (31,520,200.32)        130,019,262.86       (41,362,131.98)        130,286,636.70        
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,898,981.74)          3,088,241.94           (19,883,008.41)        874,204.56                
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 18,706,458.08          (57,569,357.87) 52,318,800.58         (51,218,038.74)
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (2,604,231.07)          (15,620,524.29) 352,467.35              624,604.27                
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ (67,140,008.14)        42,709,695.45         (65,466,854.99) 42,405,452.10           
         เพ่ิมข้ึนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,303,221.18)          (27,200.00) (4,751,127.76) (27,200.00)
         เพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                           220,088.28              -                             
         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (82,333,342.52)        28,510,822.97         (90,695,307.79) 22,294,545.06           
         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีกรมสรรพากร 587,094.26               (3,789.84)                 412,926.08              (7,044.84)
         เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (171,506,432.63)      131,107,151.22       (168,854,148.64)      145,233,159.11        
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,894,873.97            470,428.22              2,835,980.68           480,858.70                
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (10,772,230.68)        (9,696,350.81)          (11,222,972.70)        (9,696,350.81)           
                   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (179,383,789.34)      121,881,228.63       (177,241,140.66)      136,017,667.00        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะสั้น 275,077,361.93        617,502,499.41       275,077,361.93       617,502,499.41        
         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุระยะสั้น (219,630,000.00)      (622,660,000.00)      (219,630,000.00)      (622,660,000.00)       
         เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                           (28,994,200.00)        -                             
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,179,404.35)        (6,856,270.11) (24,329,421.67) (4,891,364.21)
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 193,816.37               1,079,616.49           193,816.37              1,079,616.49             
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,580,593.00)          (2,653,250.00)          (1,165,593.00) (1,441,750.00)
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                           18,279,887.50         (17,871,718.71)
         เพ่ิมข้ึนในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (21,673,042.43)        (1,786,921.67)          (21,673,042.43) (1,799,791.67)
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 2,208,138.52            (15,374,325.88) (2,241,191.30) (30,082,508.69)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 170,240,506.05        (83,817,246.15)        170,240,506.05       (83,817,246.15)         
         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,143,292.75)          (3,135,318.46)          (2,143,292.75) (3,135,318.46)           
         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (102,539.69)             (538,935.64)             (102,539.69) (538,935.64)              
         เงินสดจ่ายปันผล (21,792,000.00)        (24,000,000.00)        (21,792,000.00) (24,000,000.00)
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (5,600,998.91)          (1,458,993.70)          (5,600,998.91) (1,405,307.42)
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 140,601,674.70        (112,950,493.95)      140,601,674.70       (112,896,807.67)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง (36,573,976.12)        (6,443,591.20)          (38,880,657.26)        (6,961,649.36)           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 47,440,839.74          53,884,430.94         46,754,433.00         53,716,082.36           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินปี 27.1 10,866,863.62          47,440,839.74         7,873,775.74           46,754,433.00           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม
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บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 

 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  โดยมีสํานกังานตั้งอยู่ท่ี 12/16-17 เทศบาล
สงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร และมีสาขาดงัน้ี 

-สาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 184 หมู่ท่ี 10 ตาํบลนาวงัหิน อาํเภอพนสันิคม จงัหวดชลบุรี 
-สาขาท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจกัรจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
-สาขาท่ี 3 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 259/14 ซอยวิภาวดีรังสิต 40 (พชัราภา) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
-สาขาท่ี 4 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 39 หมู่ท่ี 6 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
-สาขาท่ี 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 795 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิตจาํหน่ายและ
ให้บริการเคร่ืองทาํความเย็น เคร่ืองผลิตหมอก พดัลมไอนํ้ า และเคร่ืองโอโซน  และดาํเนินธุรกิจผลิตจาํหน่าย 
ออกแบบ ติดตั้งและใหบ้ริการระบบโอโซน 

 

2. หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

บริษัทจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท                     
โดยจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี1พ.ศ.12543                        
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติใหป้ระกาศใชแ้ลว้
และตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการบางประเภทซ่ึงใชเ้กณฑต์ามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การจัดทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยกาํหนดให้ฝ่ายบริหาร 
ประมาณการและกาํหนดขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และตวัเลขรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ี
เสนองบการเงินดงักล่าว  ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลข
ประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุด 
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งบการเงินน้ีนําเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศไทยและจัดทาํเป็นภาษาไทย               
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ีกับงบการเงินท่ีมี                
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560  เป็นตน้ไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ตน้ทุนการกูยื้ม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  
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สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมการดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง  แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้กบังบการเงินในงวดปัจจุบนั   
และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทใน                        
งวดปัจจุบนั 

 

นอกจากน้ี  สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้ระกาศกาํหนดให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินกบังบการเงินใน  
งวดอนาคต  ดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบการเงินรวม 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การร่วมการงาน 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  รายได ้ 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนการกูยื้ม 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 1 มกราคม 2561 
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  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เกษตรกรรม 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เ ร่ือง  สิท ธิในส่วนได้เ สียจากกองทุนการ ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เ ร่ือง  ข้อจ ํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่ าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 1 มกราคม 2561 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

การดาํเนินงาน 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2561 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 1 มกราคม 2561 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2561 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือ
ปฏิบติัและฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมนาํมาถือปฏิบติั 
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3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการ
เก่ียวข้องกับบริษทัย่อย  และมีความสามารถท่ีจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอาํนาจเหนือ              
บริษทัย่อย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี
การควบคุมส้ินสุดลง 

 

รายการบญัชียอดคงเหลือและรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงท่ีมีนยัสาํคญัระหว่างบริษทัและ
บริษทัย่อยไดถู้กตดัท้ิงในการทาํงบการเงินรวม  เวน้แต่รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงซ่ึงกลุ่มบริษทัจะไม่
สามารถไดรั้บคืนตน้ทุนท่ีเสียไป  นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยท่ีแตกต่างไปจากนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั
จะถูกเปล่ียนใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 

 

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของ                  
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยหลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนั
ท่ีมีสาระสาํคญัแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้โดยบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มมีดงัน้ี 

 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  กิจการจดัตั้ง 2560 2559 
บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั ผลิต จาํหน่าย ออกแบบติดตั้งและให้บริการระบบโอโซน ไทย 100.00 100.00 

 

งบการเงินของบริษทัย่อยจัดทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษทัและจัดทาํโดยใช้นโยบาย        
การบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนั 

 

4. นโยบายการบญัชี 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

สาํหรับเพ่ือการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ 
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีกาํหนดถอนเม่ือซ้ือภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า
และปราศจากภาระผกูพนั 

 

4.2 เงินลงทุนระยะสั้น 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไร
หรือขาดทุน 

 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้จะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 

4.3 ลูกหน้ีการคา้  
   

 ลูกหน้ีการคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
คาํนวณจากร้อยละของลูกหน้ีโดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของ
ลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตาม
บญัชีของลูกหน้ีการคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี
ตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุได ้

 

4.4 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า  ตน้ทุนในการซ้ือ
ประกอบดว้ยราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่งหกัดว้ย
ส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ย วตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ  

 

ราคาทุนของสินคา้คาํนวณตามวิธีต่อไปน้ี  
 

สินคา้สาํเร็จรูป -  วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
วตัถุดิบ -  วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
 

กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากราคาขายท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 

กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

4.5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน (ถา้มี) 
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4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างก่อสร้างท่ีบริษทัถือครองไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพ่ือให้
บริการและเพ่ือใชใ้นการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีบริษทัถือครองไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพ่ือให้บริการและเพ่ือใชใ้น
การบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ได้หลังหัก                  
ส่วนลดการคา้และจาํนวนท่ีไดรั้บคืนจากผูข้าย  ตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเพ่ือให้สินทรัพย ์             
อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์  ประมาณการเบ้ืองตน้สาํหรับตน้ทุนในการร้ือ  
ขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีตั้งสินทรัพยน์ั้น  รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

 

กลุ่มบริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยทุ์กประเภท  ยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างโดยวิธีเสน้ตรง (ยกเวน้แม่พิมพ ์คิดตามวิธีจาํนวนหน่วยผลิต) ตามอายุการใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณไวข้อง
สินทรัพยด์งัน้ี 

 

อาคาร 10 - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อายสุญัญาเช่า 
อุปกรณ์ 5 ปี 
แม่พิมพ ์ วิธีจาํนวนหน่วยผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน ์ มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์
จะไดรั้บการทบทวนทุก ๆ ส้ินปีบญัชี 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นจะถูกรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 

4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน                               
ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ
โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนท่ี์ประมาณการไวคื้อ 5 ปี 
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4.8 การวิจยัและพฒันา 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายสาํหรับกิจกรรมเพ่ือการวิจยัเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก็ต่อเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีจะทาํใหสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณ์เพ่ือนาํมาใชง้านหรือขาย 
- กลุ่มบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะทาํใหสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณ์เพ่ือนาํมาใชง้านหรือขาย 
- กลุ่มบริษทัมีความสามารถท่ีจะนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชง้านหรือขาย 
- กลุ่มบริษทัสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการท่ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต 
- กิจการมีทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงินและดา้นอ่ืนอย่างเพียงพอท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาใหเ้สร็จ

ส้ินสมบูรณ์และนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชง้านหรือขาย 
- กลุ่มบริษทัมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

4.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษทัตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะได้รับการทบทวน                          
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจไม่
สามารถไดรั้บประโยชนคื์นกลบัมา  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีท่ีสูงเกินกว่ามูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงคือจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหว่างราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยถู์กจดักลุ่มให้
อยู่กลุ่มท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถระบุไดว้่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการประเมิน
พิจารณาเร่ืองการดอ้ยค่า  

 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ี
สินทรัพยน์ั้นเคยตีราคาเพ่ิม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มี
อยู่ต่อไป หรือเป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนหรือนาํไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 
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4.10 สญัญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า                   
โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็น
หน้ีสินระยะยาว  ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า   สินทรัพยท่ี์ไดม้าตาม
สญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิทธิ
การเป็นเจา้ของเม่ือสัญญาส้ินสุดจะคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของ
สญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

 

สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่
กบัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจ
ท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า)  จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่านั้น 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า  เช่น  เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหก้บั
ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 

 กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
  

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินแสดงเป็นลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิในสญัญาเช่า และรับรู้รายไดท้างการเงินในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัรา
ผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใ้หเ้ช่าซ่ึงคงเหลือตามสญัญาเช่าการเงินนั้น 

 

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินและตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกนัสินทรัพยถ์าวรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั 

 

4.11 ประมาณการหน้ีสิน 
   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต   ภาระผูกพนัดงักล่าว              
คาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายได้
อย่างน่าเช่ือถือ  รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บ   
อยา่งแน่นอน เม่ือไดจ่้ายประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 
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4.12 การรับรู้รายได ้
   

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้นั้น รายไดจ้ากการขายเป็น
จาํนวนท่ีสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือใหบ้ริการเสร็จส้ินแลว้ 
 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั้ง บริษทัรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนตามขั้นความสาํเร็จของ
งาน โดยวิธีสาํรวจอตัราส่วนของงานติดตั้งทางกายภาพท่ีทาํเสร็จเปรียบเทียบกบังานติดตั้งทั้งหมดตามสัญญา
โดยวิศวกรผูค้วบคุมงาน ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทั้งส้ินของสัญญาเกินกว่ามูลค่า
รายไดต้ามสัญญา บริษทัจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน รายไดท่ี้
รับรู้แลว้ตามขั้นความสําเร็จของงานแต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้า้งรับ” 
สาํหรับรายไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ตามขั้นความสาํเร็จของงานแต่ไดเ้รียกชาํระเงินตามสญัญาแลว้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับ
ล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตน้ทุนของงานท่ียงัไม่ไดแ้ลว้เสร็จหรือยงัไม่ไดส่้งมอบบนัทึกเป็นงาน
ระหวา่งทาํ 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้โดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน               
ณ วนัท่ีเกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย
ชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึก
ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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4.14 ตน้ทุนการกูย้ืม  
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยซ่ึ์งจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานในการเตรียมพร้อมเพ่ือใหส้ามารถนาํสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือนาํไปจาํหน่ายจะถูกรับรู้
รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อม
ท่ีจะจาํหน่าย 

 

รายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือการจดัหาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนชัว่คราวจะ
นาํไปหกัออกจากตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึน 
 

4.15 ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงาน           
และบริษทั  โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุนอิสระ  
เงินสมทบท่ีบริษทัจ่ายเขา้กองทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผูเ้ ช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์
โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือกาํหนด
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวข้อง                    
โดยตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  และผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการวดัมูลค่าหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานใหม่จะ
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะโอนเขา้กาํไรสะสมตามลาํดบั  โดยจะไม่ทาํการจดัประเภทเขา้กาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั  
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4.16 ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  
และในกรณีท่ีจาํนวนภาษีท่ีไดช้าํระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกว่าภาษีท่ีตอ้งชาํระสําหรับงวดนั้นกลุ่มบริษทั              
จะรับรู้ส่วนท่ีจ่ายชาํระเกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
ยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจาก
รายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น  และกลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากบัจาํนวนท่ี
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้ักภาษีได ้ 
ยกเวน้กรณีท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจาก
รายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมคา้และบริษทัร่วม  ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัสามารถควบคุม
ระยะเวลาในการกลบัรายการของผลแตกต่างชั่วคราวและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีการกลบั
รายการของผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอนัใกล ้ และกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีทุกรายการท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมคา้และบริษทั
ร่วม  เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนั
ใกลแ้ละจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ภายใน
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอตัราภาษีสําหรับงวดท่ี                 
กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  และวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายและ
นาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  ยกเวน้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการท่ีรับรู้ในกาํไร
เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาษีเงินได้ดังกล่าวในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม นโยบายการบญัชี
ท่ีสาํคญัและเกณฑก์ารวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบาย
การบญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
หรือหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

 

4.18 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู ่                       
บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือสําหรับ อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย ์              
ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อนหรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือ
ไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 

สญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และยานพาหนะซ่ึงกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณา
และประเมินขอบเขตของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาแลว้
พบว่า ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผูเ้ช่าสัญญาเช่าดงักล่าวจดัเป็นสัญญาเช่า
การเงิน 

 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน
อนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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ประมาณการตน้ทุนงานบริการ 
 

กลุ่มบริษทัประมาณการตน้ทุนงานบริการของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของงานงานบริการและ
นาํมาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในโครงการ  รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยท่ีตอ้งใช้ในการ
ให้บริการติดตั้งจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน  บริษทัจะทาํ
การทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ่าเสมอหรือทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการอย่าง
เป็นสาระสาํคญั 

 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 

 กลุ่มบริษทัประมาณการบริการหลงัการขายโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมภายหลงัการ
ขายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกบังานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

 

5. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็น                      
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงกระทําผ่านบริษัทท่ีทําหน้าท่ีถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยใน                    
เครือเดียวกนั นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมความถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญั
กบักิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารสําคญัท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานของกิจการ รวมตลอด
ทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ  ครอบครัววีระมาน ซ่ึงถือหุน้รวมกนัร้อยละ 25.61 (2559 : ร้อยละ 25.61) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้หลกัหรือกรรมการ ถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 
 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั  
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 19,050,446.78 1,066,420.11 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 2,783,295.44 884,313.70 2,783,295.44 884,313.70 
                รวม 2,783,295.44 884,313.70 21,833,742.22 1,950,733.81 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 14,657.54 1,740,949.66 
                รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,783,295.44 884,313.70 21,848,399.76 3,691,683.47 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั     

ยอดตน้ปี - - 25,279,887.50 8,779,887.50 
ใหกู้เ้พ่ิมระหวา่งปี - - 28,000,000.00 16,500,000.00 
รับชาํระระหวา่งปี - - (46,279,887.50) - 
ยอดปลายปี - - 7,000,000.00 25,279,887.50 
     
     

เจา้หน้ีการคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 232,408.28 - 
     

เจา้หน้ีอ่ืน     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 6,000.00 18,320.00 
                รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 238,408.28 18,320.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมเงินแก่
บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินมีกาํหนดระยะเวลา 5-6 เดือนโดยคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัในอตัราร้อยละ  5.00 
ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 
 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขายสินคา้     

- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 28,221,915.61 836,339.42 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 9,620,881.38 12,821,274.70 9,620,881.38 12,821,274.70 

              รวม 9,620,881.38 12,821,274.70 37,842,796.99 13,657,614.12 
     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 293,839.20 196,350.00 

- บริษทั แอคดี จาํกดั 20,570.00 20,570.00 20,570.00 20,570.00 

              รวม 20,570.00 20,570.00 314,409.20 216,920.00 
     

ดอกเบ้ียรับ     

- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 579,549.59 1,361,286.22 
     

ตน้ทุนเช่าและบริการ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 22,724,502.00 - 

- บริษทั แอคดี จาํกดั 20,000.00 - 20,000.00 - 

              รวม 20,000.00 - 22,744,502.00 - 
     

ค่านายหนา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 556,047.07 - 
     

ค่าจา้งและบริการ     

- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 23,500.00 - 
 

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 12,704,810.00 11,006,150.00 10,995,810.00 10,463,150.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 202,637.24 174,913.00 189,212.84 174,913.00 
              รวม 12,907,447.24 11,181,063.00 11,185,022.84 10,638,063.00 
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5.4 นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
 

รายการธุรกิจ  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายและบริการ  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราเทียบเคียงกบัสถาบนัการเงิน 
รายไดอ่ื้น  ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ตน้ทุนบริการงานเช่า  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ค่าบริหารจดัการ  ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและโฆษณา  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ค่าวสัดุส้ินเปลือง  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ตน้ทุนทางการเงิน  ราคาตามสญัญา (ร้อยละ 5 ต่อปี) 

 

5.5 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้ทาํสัญญาให้บริการจัดทาํบัญชีกับบริษทัย่อย เป็น
ระยะเวลา 2 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 20,000.00 บาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัย่อยตกลงสัญญาร่วมลงทุนและแบ่งผลประโยชน์
ในการดาํเนินงานบางส่วนกบับริษทัในประเทศ 1 แห่ง โดยเง่ือนไขการดาํเนินงานและการแบ่งผลประโยชน์
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

5.6  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เลท็ จาํกดั ญาติของผูถื้อหุน้และกรรมการ 
บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอคดี จาํกดั ญาติของผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณนพชยั วีระมาน ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณฟัง เมง็ ฮอย ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
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6. เงินลงทุนระยะสั้น 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 ราคาทุน ราคายติุธรรม ราคาทุน ราคายติุธรรม 

 หน่วยลงทุน 123,902.91 122,760.35 55,400,746.10 55,571,264.84 
 กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในเงินลงทุนระยะสั้น (1,142.56) - 170,518.74 - 

 สุทธิ 122,760.35 122,760.35 55,571,264.84 55,571,264.84 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะสั้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
ราคาตามบญัชีตน้ปี  55,571,264.84 

ซ้ือระหวา่งปี  219,630,000.00 

ขายระหวา่งปี  (275,077,361.93) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น  (1,142.56) 
ราคาตามบญัชีปลายปี  122,760.35 

 
7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้                     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,920,182.69      5,061.00    16,826,044.97  1,071,481.11  
เกินกาํหนดชาํระ 1 ถึง 3 เดือน 863,112.75  196,440.31  4,874,344.91     196,440.31  
เกินกาํหนดชาํระ 3 ถึง 6 เดือน -  682,812.39   10,700.00     682,812.39  
เกินกาํหนดชาํระ 6 ถึง 12 เดือน -  -   122,652.34  -  
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  -   -   -  
                  รวม 2,783,295.44  884,313.70   21,833,742.22   1,950,733.81  
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -   14,657.54   1,740,949.66  

                  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,783,295.44  884,313.70   21,848,399.76   3,691,683.47  
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8.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 
  

            ประกอบดว้ย  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เช็ครับล่วงหนา้  2,141,947.01   -   953,659.83   -  
ลูกหน้ีการคา้ 87,699,726.79   135,118,172.19  64,677,127.31   132,105,357.49  
          รวม 89,841,673.80   135,118,172.19  65,630,787.14   132,105,357.49  
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (15,348,636.56)  (13,149,710.04)  (15,250,854.06)  (13,149,710.04) 
           สุทธิ 74,493,037.24   121,968,462.15  50,379,933.08  118,955,647.45  
ลูกหน้ีอ่ืน  851,475.30   808,831.24   693,349.91   812,444.07  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  -   644,658.72   -   -  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  1,995,238.38   1,570,725.38   1,885,769.23   1,371,899.51  
ลูกหน้ีบริหารความเส่ียง  -   648,400.00   -   648,400.00  
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1,158,501.97   3,947,205.28   421,492.52   3,502,435.39  
รายไดค้า้งรับ  13,734,848.31   -   -   -  
เงินมดัจาํ  30,648,833.45   13,358,602.57   30,648,833.45   12,371,902.57  
เงินทดรองจ่าย  446,245.71   1,332,262.24   446,245.71   1,282,512.24  
          รวม  48,835,143.12   22,310,685.43   34,095,690.82   19,989,593.78  
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (171,972.76)  -   (171,972.76)  -  
           สุทธิ  48,663,170.36   22,310,685.43   33,923,718.06   19,989,593.78  
           รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  123,156,207.60   144,279,147.58  84,303,651.14   138,945,241.23  

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีอ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 37,413,353.40 64,023,870.51 18,338,520.97 61,011,055.81 
เกินกาํหนดชาํระ 1 ถึง 3 เดือน 19,359,245.66 35,495,060.95 14,418,756.43 35,495,060.95 
เกินกาํหนดชาํระ 3 ถึง 6 เดือน 12,425,392.94 17,129,198.20 12,425,392.94 17,129,198.20 
เกินกาํหนดชาํระ 6 ถึง 12 เดือน 6,674,829.60 7,852,606.96 6,479,264.60 7,852,606.96 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 13,968,852.20 10,617,435.57 13,968,852.20 10,617,435.57 
                  รวม 89,841,673.80 135,118,172.19 65,630,787.14 132,105,357.49 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15,348,636.56) (13,149,710.04) (15,250,854.06) (13,149,710.04) 
                 สุทธิ 74,493,037.24 121,968,462.15 50,379,933.08 118,955,647.45 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี  (13,149,710.04)  (12,367,775.70)        (13,149,710.04)  (12,367,775.70) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี   (2,198,926.52)    (781,934.34)            (2,101,144.02)       (781,934.34) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (15,348,636.56)  (13,149,710.04) (15,250,854.06)  (13,149,710.04) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  (171,972.76) - 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี - - 
ยอดคงเหลือปลายปี  (171,972.76) - 

 
9. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 19,812,516.11 17,208,285.04 610,689.13 963,156.48 
หกั ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

(16,980,684.76) (8,257,377.79) (498,809.21) (440,030.25) 
สุทธิ 2,831,831.35 8,950,907.25 111,879.92 523,126.23 
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จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีไดรั้บตามสัญญาใหเ้ช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ลูกหน้ีตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

รายไดท้างการเงิน 
รอการรับรู้ 

 
สุทธิ 

ลูกหน้ีตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

รายไดท้างการเงิน 
รอการรับรู้ 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 18,166,297.55   (1,185,612.79) 16,980,684.76   594,323.74   (95,514.53)  498,809.21  
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  3,099,946.81  (268,115.46) 2,831,831.35  209,116.80   (97,236.88)  111,879.92  
     รวม 21,266,244.36   (1,453,728.25) 19,812,516.11   803,440.54   (192,751.41)  610,689.13  

 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 
 ลูกหน้ีตามสญัญา 

เช่าการเงิน 
รายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 
 

สุทธิ 

ลูกหน้ีตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

รายไดท้างการเงิน 
รอการรับรู้ 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 10,887,945.12 (2,630,567.33) 8,257,377.79 574,654.20 (134,623.95) 440,030.25 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  10,261,909.58 (1,311,002.33) 8,950,907.25 715,877.54 (192,751.31) 523,126.23 
     รวม 21,149,854.70 (3,941,569.66) 17,208,285.04 1,290,531.74 (327,375.26) 963,156.48 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าทางการเงินระยะยาวกบัลูกคา้หลายรายเพ่ือให้เช่า
สินคา้จาํนวน 14 สญัญา (ปี 2559 : จาํนวน 10 สญัญา) สญัญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนในอตัราเดือนละ 
7,597.79 - 322,510.00 บาท (ปี 2559 : เดือนละ7,597.79 - 322,510.00)  โดยมีระยะเวลาการเช่า 1-7 ปี (ปี 2559 : 
ระยะเวลาการเช่า 1 – 7 ปี)  กรรมสิทธ์ิในสินคา้ดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้ช่าเม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระ
เงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า  

 
10. สินคา้คงเหลือ  
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้สาํเร็จรูป 217,967,821.43 (22,746,025.28) 195,221,796.15 146,980,324.01 (6,020,938.87) 140,959,385.14 
วตัถุดิบ 30,972,243.99 (12,609,044.99) 18,363,199.00 26,599,123.73 (9,223,760.00) 17,375,363.73 
สินคา้ระหวา่งทาง 16,550,980.84 - 16,550,980.84 25,289,271.51 - 25,289,271.51 

รวม 265,491,046.26 (35,355,070.27) 230,135,975.99 198,868,719.25 (15,244,698.87) 183,624,020.38 
 
 
 
 
 



35 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้สาํเร็จรูป  217,571,632.52   (22,739,211.97) 194,832,420.55 148,118,288.25 (6,020,938.87) 142,097,349.38 
วตัถุดิบ  30,972,243.99   (12,609,044.99) 18,363,199.00 26,599,123.73 (9,223,760.00) 17,375,363.73 
สินคา้ระหวา่งทาง  16,474,980.84  - 16,474,980.84 25,289,271.51 - 25,289,271.51 

รวม  265,018,857.35   (35,348,256.96) 229,670,600.39 200,006,683.49 (15,244,698.87) 184,761,984.62 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี  (15,244,698.87)  (10,658,263.00)  (15,244,698.87)  (10,658,263.00) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  (20,110,371.40)  (4,586,435.87)  (20,103,558.09)  (4,586,435.87) 
โอนออกในระหวา่งปี  -  - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี  (35,355,070.27)  (15,244,698.87)  (35,348,256.96)  (15,244,698.87) 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตน้ทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจาํนวน 290.72 
ล้านบาทในงบการเงินรวมและจํานวน 285.41 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2559 : จํานวน 526.67 
ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจาํนวน 544.60 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนกลบัค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  สินคา้คงเหลือบางส่วนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะจาํหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือนนบัจาก
รอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 31.20 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2559 : ประมาณ 
20.02 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
11. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ทั้งจาํนวนเป็นเงินฝากประจาํซ่ึงนาํไปคํ้าประกนัสินเช่ือและภาระผูกพนัท่ี
มีต่อธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16, 19 และ 31 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (พนับาท) สดัส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล(พนับาท) 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษัทย่อยทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั 30,000 1,000 100 100 30,255 1,261 - - 
          รวม     30,255 1,261 - - 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัย่อยจาก 1.00 ลา้นบาทเป็น 30.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 290,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาทคิดเป็นจาํนวนเงิน 29.00 ลา้นบาท บริษทัย่อยจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู่  ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน  23.75 ลา้นบาท (2559 : จาํนวน 8.40         
ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมีราคาตามบญัชีจาํนวน 4.09 ลา้นบาท 
(2559 : จาํนวน 4.82 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในวงเงิน 
532.50 ลา้นบาท 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย ยานพาหนะ 
และเคร่ืองจกัร มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31.ธนัวาคม 2560 จาํนวน   6.59 และ 1.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั    
(2559 : ยานพานะจาํนวน 5.20 ลา้นบาท) 

 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  11,446,753.43  2,764,500.00 14,211,253.43  
ซ้ือเพ่ิม 564,593.00 1,166,000.00 1,730,593.00 
โอนเขา้ 612,000.00 - 612,000.00 
โอนออก - (612,000.00) (612,000.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 12,623,346.43 3,318,500.00 15,941,846.43 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  (8,167,310.36)  -     (8,167,310.36) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,099,636.61) - (1,099,636.61) 
โอนออก - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (9,266,946.97)  - (9,266,946.97) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,356,399.46 3,318,500.00 6,674,899.46 
    

  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  1,099,636.61 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  10,050,503.43   480,000.00   10,530,503.43  
ซ้ือเพ่ิม  1,396,250.00   2,284,500.00   3,680,750.00  
โอนเขา้  -    - -  
โอนออก  -     -     -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  11,446,753.43   2,764,500.00   14,211,253.43  

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  (7,329,545.35)  -     (7,329,545.35) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (837,765.01)  -     (837,765.01) 
โอนออก  -     -     -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  (8,167,310.36)  -     (8,167,310.36) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  3,279,443.07  2,764,500.00 6,043,943.07 
    

  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  837,765.01 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560       11,343,431.00            1,639,500.00       12,982,931.00  
ซ้ือเพ่ิม  414,593.00   751,000.00  1,165,593.00 
โอนเขา้  612,000.00  -  612,000.00  
โอนออก  -  (612,000.00)  (612,000.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  12,370,024.00   1,778,500.00  14,148,524.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560      (8,155,344.59) -     (8,155,344.59) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี     (1,077,636.51) -     (1,077,636.51) 
โอนออก - -                   - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560      (9,232,981.10) -     (9,232,981.10) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,137,042.90  1,778,500.00   4,915,542.90 
    

  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  1,077,636.51 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  10,033,681.00   480,000.00   10,513,681.00  
ซ้ือเพ่ิม  1,309,750.00   1,159,500.00   2,469,250.00  
โอนเขา้                   -  -                    -    
โอนออก                   -     -                    -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  11,343,431.00   1,639,500.00   12,982,931.00  

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  (7,322,116.30)  -     (7,322,116.30) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (833,228.29)  -     (833,228.29) 
โอนออก                   -                      -                      -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  (8,155,344.59)  -     (8,155,344.59) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  3,188,086.41   1,639,500.00   4,827,586.41  
    

  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559         833,228.29 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 
ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน  6.79 ลา้นบาท (ปี 2559 : จาํนวน 6.32 ลา้น
บาท) 
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15. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  
 2559 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2559 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  2,473,555.14   156,386.88   -   2,629,942.02   19,556.50   -     2,649,498.52  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (59,818.39)  924,757.51   -   864,939.12   (260,085.91)  -     604,853.21  

สินคา้คงเหลือ  2,131,652.60   917,287.17   -   3,048,939.77   1,362.66   -     3,050,302.43  

ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงิน  (29,315.91)  (79,385.32)  -   (108,701.23)  (56,678.19)  -     (165,379.42) 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ  606,933.91   275,581.87   -   882,515.78   (7,517.07)  -     874,998.71  

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน  314,194.40   63,794.89   -   377,989.29   2,497.59   163,541.05   544,027.93  

รวม  5,437,201.75   2,258,423.00   -     7,695,624.75   (300,864.42)  163,541.05   7,558,301.38  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  รับรู้ในกาํไร รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม  
 2559 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2559 หรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  2,473,555.14   156,386.88   -   2,629,942.02   -   -   2,629,942.02  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (59,818.39)  278,395.76   -   218,577.37   (583,266.79)  -   (364,689.42) 

สินคา้คงเหลือ  2,131,652.60   917,287.17   -   3,048,939.77   -   -   3,048,939.77  

ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงิน  (29,315.91)  22,775.43   -   (6,540.48)  4,770.44   -   (1,770.04) 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ  606,933.91   275,581.87   -   882,515.78   (387,917.07)  -   494,598.71  

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน  314,194.40   60,457.74   -   374,652.14   -   -   374,652.14  

รวม  5,437,201.75   1,710,884.85   -     7,148,086.60   (966,413.42)  -     6,181,673.18  
 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี                 
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั ดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
จาํนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์      

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 
    

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  7,558,301.38   7,695,624.75   6,181,673.18   7,148,086.60  
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - 

รวม  7,558,301.38   7,695,624.75   6,181,673.18   7,148,086.60  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้   
- หมดอายใุนอีก 1 ปี   12,681,986.28  - 
- หมดอายใุนอีก 2 -12 ปี  - - 

ผลแตกต่างชัว่คราว 6,123,567.02 - 
                     รวม 18,805,553.30 - 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
    งบการเงินรวม 

  2560 2559 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    

- บริษทัยอ่ย  (1,265,145.97) 675,211.41 
                     รวม  (1,265,145.97) 675,211.41 

 

16. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 43,505,793.17  -   43,505,793.17   -  
เงินกูย้ืมระยะสั้น 57,640,214.45  -   57,640,214.45   -  
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 69,882,825.63  2,185,243.02   69,882,825.63   2,185,243.02  
       รวม 171,028,833.25  2,185,243.02  171,028,833.25   2,185,243.02  
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 
485.10 ลา้นบาท (2559 : จาํนวน 323.00 ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR, MLR - 1.00%, MOR, MOR - 
1.50%  (2559 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.25%, MOR, MOR - 1.50% และ MRR ต่อปี)   

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
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17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 13,196.00 - - - 
เจา้หน้ีการคา้ 48,552,085.62 134,130,090.77 36,746,795.43 133,545,567.41 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,217,863.22 - 29,804.85 - 
เงินมดัจาํ 620,597.13 1,774,655.18 620,597.13 1,483,095.18 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,483,248.43 8,545,923.01 2,070,397.23 1,959,305.77 
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 974,334.87 - - - 
เจา้หน้ีอ่ืน 15,334,658.48 8,755,774.68 15,171,688.64 9,264,560.94 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,688,013.90 1,528,838.31 1,688,013.90 1,528,838.31 
                        รวม 73,883,997.65 154,735,281.95 56,327,297.18 147,781,367.61 

 
18. ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ประมาณการหน้ีสินจาํนวน 5.47 ลา้นบาท                     
และจํานวน 4.41 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ สําหรับการเรียกร้อง                      
การรับประกนัคุณภาพท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินค้าท่ีจาํหน่ายได้แลว้ กลุ่มบริษทัคาดว่ารายจ่ายส่วนใหญ่                   
จะเกิดข้ึนในงวดบญัชีหนา้และค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะเกิดข้ึนภายในระยะ 1- 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการรับประกนัคุณภาพสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559                   
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,412,578.92 3,034,669.56 4,412,578.92 3,034,669.56 
  เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 6,296,098.30 5,237,806.43 4,394,098.30 5,237,806.43 
  ส่วนท่ีใชใ้นระหวา่งปี          -          -          -          - 
  โอนกลบัส่วนท่ีหมดอายรุะหวา่งปี (5,240,965.61) (3,859,897.07) (5,240,965.61) (3,859,897.07) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,467,711.61 4,412,578.92 3,565,711.61 4,412,578.92 
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จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย-ประมาณการรับประกนัคุณภาพมีดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ไม่เกิน 1 ปี 3,565,711.61 4,412,578.92 3,565,711.61 4,412,578.92 
2 ปี – 5 ปี 1,902,000.00          -          -          - 
            รวม 5,467,711.61 4,412,578.92 3,565,711.61 4,412,578.92 

 
 

19. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24,692.40 127,232.09 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
       ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
(24,692.40) 

 
(102,201.83) 

               สุทธิ - 25,030.26 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายละเอียด อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาชาํระคืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 วงเงิน (ลา้นบาท)     
ธนาคารพาณิชย ์ 2560 2559 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การชาํระหน้ี หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
วงเงินท่ี 1 0.30 0.30 มี.ค.58 – มี.ค.61 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือนจาํนวน               

36 งวด เร่ิมจ่ายชาํระงวดแรก
ในเดือนมีนาคม 2558 

บญัชีเงินฝากธนาคาร 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ไม่เกิน 1 ปี 24,692.40 102,201.83 
2 ปี - 5 ปี  - 25,030.26 

รวม 24,692.40 127,232.09 
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20. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 เจา้หน้ีตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

เจา้หน้ีตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 2,922,215.14 (247,675.84) 2,674,539.30 2,135,613.21 (267,980.18) 1,867,633.03 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  2,827,944.34 (112,962.26) 2,714,982.08 3,273,268.29 (206,918.96) 3,066,349.33 
รวม 5,750,159.48 (360,638.10) 5,389,521.38 5,408,881.50 (474,899.14) 4,933,982.36 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่ายานพาหนะ
จาํนวน 16 สัญญา และเคร่ืองจกัร จาํนวน 1 สัญญา (2559 : เพ่ือเช่ายานพาหนะ จาํนวน 15 สัญญา) สัญญาเช่า
กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 7,430.00 บาทถึงเดือนละ 89,620.00 บาท  (2559 : เดือนละ 
7,430.00 บาทถึงเดือนละ 23,887.00 บาท)   โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 2 ปีถึง 4 ปี (2559 : ระยะเวลา 3 ปีถึง 4 ปี) 
สญัญาเช่าดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั  กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษทัเม่ือบริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 

 

21. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้ปี  1,889,945.28   1,575,033.52   1,873,260.72   1,570,972.04  
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  261,894.12   261,224.71   249,406.16   249,140.68  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  60,092.89   53,687.05   59,118.53   53,148.00  
กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  3,337,919.36   -   3,336,737.34   -  
กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (245,996.04)  -   (245,988.41)  -  
กาํไรขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  1,278,122.53   -   461,591.65   -  
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย  -   -   -   -  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายปี 6,581,978.14 1,889,945.28 5,734,125.99 1,873,260.72 
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สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559    
มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
อตัราคิดลด ณ วนัส้ินปี 3.11,3.03 2.92 , 3.34 3.11 2.92 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 6.00,5.00 7.54 6.00 7.54 
อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณ 2.87-40.11 0 – 53 3.34-40.11 0 - 53 

 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 2560 2559 2560 2559 
ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน 0.50% (474,914.00) (89,800.00) (407,670.00) (87,687.00) 
ถา้อตัราคิดลดลดลง 0.50% 517,677.00 95,497.00 443,961.00 93,210.00 
     

ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 0.50% 505,676.00 110,182.00 433,016.50 107,743.00 
ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลง 0.50% (435,325.50) (104,115.00) (373,408.50) (101,850.00) 
     

ถา้อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณเพ่ิมข้ึน 0.50% (415,073.20) (131,749.00) (356,288.80) (128,856.00) 
ถา้อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณลดลง 0.50% 467,361.80 141,611.00 402,341.80 138,427.00 

 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 
0.19 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 16 – 17  ปี ในงบการเงินรวมและ16 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2559: 13 – 17  ปีในงบ
การเงินรวมและ 13 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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22. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  480,000,000 120,000,000.00 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  480,000,000 120,000,000.00 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  480,000,000 120,000,000.00 

 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  480,000,000 120,000,000.00 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  480,000,000 120,000,000.00 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  480,000,000 120,000,000.00 

 

การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น  
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 

 

23. สาํรองตามกฎหมาย 
  

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 5.00 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้
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24. (รายได)้ ค่าใชจ่้าย ภาษีเงินได ้  
 

(รายได)้ ค่าใชจ่้าย ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559            
มีดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  293,254.20   22,261,667.00    -      22,261,667.28  
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

รับรู้  เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 
 

 300,864.42  
 

 (2,258,423.00) 
 

 966,413.42  
 

 (1,710,884.85) 
รวม (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  594,118.62   20,003,244.00   966,413.42   20,550,782.43  

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี  (83,641,982.08)  106,998,428.84   (90,755,777.85)  110,823,029.96  
     

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้  (16,728,396.42)  21,399,685.77   (18,151,155.57)  22,164,605.99  
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  6,123,567.02   -   6,330,228.33   -  
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี  107,909.63   5,959.67   105,354.38   -  
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี  -   (114,459.04)  -   (94,768.03) 
เงินไดท่ี้ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี -   (1,519,055.53)  -   (1,519,055.53) 
ผลขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยร์อตดับญัชี (1,590,947.89) - - - 
ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด  12,681,986.28   231,113.13   12,681,986.28   -  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  594,118.62   20,003,244.00   966,413.42   20,550,782.43  
 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ ปี 2560 ปี 2559 
- บริษทัและบริษทัยอ่ย   

- กาํไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 
- กาํไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - 
- ลดอตัราภาษีเงินได ้50% 10% 10% 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มี
ดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวกบั     

กาํไร(ขาดทุน)จากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (163,541.05) - - - 

รวมค่าใชจ่้าย(รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (163,541.05) - - - 
 

25. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั        
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีชําระแลว้และ
ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

26.  เงินปันผลจ่าย 
 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 มีมติเป็นเอกฉนัท์ใหจ่้ายเงินปันผล
ประจาํปีสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.0754 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 36.19 ลา้นบาท             
โดยบริษทัไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 14.40 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 0.0454 บาท เป็นจาํนวน 21.79 ลา้น
บาท   โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 2560 (2559 : จาํนวน 24.00 ลา้นบาท) 

 
27. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

 

27.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 662,582.36 343,546.54 656,711.36 330,866.54 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 980,057.09 13,912,592.56 974,835.92 13,907,390.41 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 5,997,653.52 16,952,204.95 3,048,711.41 16,296,550.36 
เงินฝากธนาคารประจาํ 3,226,570.65 16,232,495.69 3,193,517.05 16,219,625.69 

 รวม 10,866,863.62 47,440,839.74 7,873,775.74 46,754,433.00 
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27.2 รายการไม่กระทบเงินสด 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,067,863.22 - 29,804.85 - 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่จ่ายชาํระ 150,000.00 1,027,500.00 - 1,027,500.00 
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 2,598,831.77 4,868,634.48 2,598,831.77 4,868,634.48 
โอนสินคา้คงเหลือมาเป็นอุปกรณ์ 517,681.13 - 454,681.13 - 
 

28. ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

28.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานสาํหรับการ
จ่ายสมทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวน 1.15 ลา้นบาทและจาํนวน 1.04 ลา้นบาทในงบการเงินรวม
และ  งบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั (2559 : จาํนวน 0.85 ลา้นบาทและจาํนวน 0.85 ลา้นบาทในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 

28.2 ผลประโยชนพ์นกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณี
การเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน ดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  261,894.12   261,224.71   249,406.64   249,140.68  
ดอกเบ้ียจ่าย  60,092.89   53,687.05   59,118.05   53,148.00  

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  321,987.01   314,911.76   308,524.69   302,288.68  

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  3,337,919.36   -    3,336,737.34   -    

กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน   (245,996.03)  -       (245,988.41)  -    
กาํไรขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์   1,278,122.52   -         461,591.65   -    

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  4,370,045.85   -     3,552,340.58   -    

รวม  4,692,032.86   314,911.76   3,860,865.27   302,288.68  
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รายการค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายสุาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2560 และ 2559 ไดแ้สดงรวมอยูใ่นรายการประเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนขาย  13,050.34   13,633.42   13,050.34   13,633.42  

ค่าใชจ่้ายในการขาย  51,576.39   58,522.22   51,538.95   57,983.22  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  54,723.04   67,843.12   54,722.56   55,759.04  

ค่าตอบแทนกรรมการ  202,637.24   174,913.00   189,212.84   174,913.00  

          รวม  321,987.01   314,911.76   308,524.69   302,288.68  

 
29.  โครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน  
 

รายละเอียดโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังานบริษทั (โครงการท่ี 1) มีดงัน้ี 
 

อนุมติัโดย : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 
ระยะเวลาของโครงการ : 4 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 
รูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ : พนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให ้

  ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
ผูบ้ริหารโครงการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมทิสโก ้จาํกดั 

  

รายละเอียดโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน (โครงการท่ี 2) สาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร มีดงัน้ี 
 

อนุมติัโดย : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
ระยะเวลาของโครงการ : 4 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 
รูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ : กรรมการจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให ้

  ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
ผูบ้ริหารโครงการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ทิสโก ้จาํกดั 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังานและ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเป็นจาํนวน 0.41 ลา้นบาท 
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30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายบางรายการสามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (75,360,617.68) 33,571,577.26 (73,826,464.53) 38,567,085.89 

ซ้ือสินคา้ 371,141,791.01 470,437,406.55 360,220,350.70 451,727,317.46 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 108,499,168.00 109,852,632.41 106,656,443.84 107,782,978.41 
ค่าขนส่ง 23,456,102.09 19,291,315.26 23,456,102.09 19,291,315.26 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12,907,447.24 11,181,063.00 11,185,022.84 10,638,063.00 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,089,007.88 12,484,061.69 16,260,301.41 12,224,951.27 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 20,110,371.40 4,586,435.87 20,103,558.09 4,586,435.85 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 2,397,298.28 781,934.34 2,299,515.78 781,934.34 

ตน้ทุนทางการเงิน 5,646,250.22 1,687,574.27 5,646,250.35 1,633,887.52 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 10,581,845.98 3,590,040.81 8,965,941.60 358,232.05 
ค่าจา้งและบริการอ่ืน ๆ  69,119,056.72 11,206,136.98 49,430,444.59 11,028,756.40 
ค่าเช่า 11,344,076.11 8,824,084.54 10,913,676.11 8,692,884.54 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 25,863,793.01 22,614,287.72 25,874,243.91 22,767,949.02 

 

31. วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ้าประกนั 8.10 (5.29) 2.81 7.00 (5.00) 2.00 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 61.10 (43.51) 17.59 41.10 - 41.10 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น 424.00 (57.64) 366.36 287.40 (2.19) 285.21 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 0.30 (0.28) 0.02 0.30 (0.13) 0.17 

 493.50 (106.72) 386.78 335.80 (7.32) 328.48 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ้าประกนั 7.10 (5.00) 2.10 7.00 (5.00) 2.00 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 61.10 (43.51) 17.59 41.10 - 41.10 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น 420.00 (57.64) 362.36 282.40 (2.19) 280.21 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 0.30 (0.28) 0.02 0.30 (0.13) 0.17 

 488.50 (106.43) 382.07 330.80 (7.32) 323.48 
 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และเงินฝากธนาคารตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือดงักล่าว  

 
32.   ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ไดรั้บการสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเป็นประจาํ ซ่ึงไดแ้ก่ประธานกรรมการบริหาร
และ  คณะกรรมการบริหารเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษัทจําแนกส่วนงานดําเนินงานตามลักษณะของธุรกิจท่ีดําเนินการโดยกลุ่มบริษัทมีส่วนงาน
ดาํเนินงานรวม 2 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้และส่วนงานใหบ้ริการ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  โดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ได้
รวมรายการรายไดอ่ื้น ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปล่ียน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ และตน้ทุนทางการเงิน           
ในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 จาํหน่ายสินคา้ ให้บริการ รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  458,120,390.78   853,175,039.13   80,341,344.30   28,258,564.93   538,461,735.08   881,433,604.06  

กาํไรขั้นตน้ 107,575,439.75  290,504,642.13  29,511,407.67   20,420,428.58  137,086,847.42 310,925,070.71 
รายไดอ่ื้น      14,890,385.86   7,558,036.53  
ค่าใชจ่้ายขาย     (153,492,375.61) (139,311,431.94) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร     (76,480,589.53) (70,485,672.19) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (5,646,250.22) (1,687,574.27) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (83,641,982.08)  106,998,428.84  
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงาน
กบัจาํนวนรวมของบริษทั 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 จาํหน่ายสินคา้ ใหบ้ริการ ส่วนกลาง รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ค่าเส่ือมราคา 8.54 5.92 1.93 0.69 5.52 5.04 15.99 11.65 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - 1.10 0.84 1.10 0.84 

 

สาํหรับสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 
รายเป็นจาํนวนเงิน 129.16 ลา้นบาท จากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้ (2559 : จาํนวน 2 รายเป็นจาํนวนเงิน 252.82 ลา้น
บาท จากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้) 

 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ประเทศไทย ประเทศจีน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 500.41 856.15 38.05 25.28 538.46 881.43 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  121.57 101.72 36.40 26.28 157.97 128.00 

 
33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียความเส่ียง    
ดา้นการให้สินเช่ือและความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน แต่อย่างไรก็ตาม  กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

 

33.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดในอนาคต                
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจาก                    
อตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์ เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและสินเช่ือกบัธนาคาร
พาณิชย ์อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่จะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบ้ีย 
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 งบการเงินรวม 

  จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากออมทรัพย ์ 0.98 27.30 0.1250%-0.3750%   0.0100%-0.3750% 
เงินฝากประจาํ 3.23 2.85 0.9000%-1.3750% 1.0000%-1.3900% 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 19.81 17.21 2.7827%-33.8484% 2.7827%-9.9411% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 71.70 50.03 0.9000%-1.1500% 0.9000%-1.1000% 
เงินเบิกเกินบญัชี 43.51 - 6.1750%-7.3750% - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 57.64 - 5.2500%-5.7750% - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 69.88 2.19 3.5300%-4.7444% 2.7600%-6.1099% 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.02 0.13 7.1250% 7.1250% 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 5.39 4.93 4.2693%-6.5984% 4.2690%-6.5980% 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากออมทรัพย ์ 0.97 27.29 0.1250%-0.3750%   0.0100%-0.3750% 
เงินฝากประจาํ 3.19 2.84 0.9000%-1.3750% 1.0000%-1.3900% 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.61 0.96 2.7827%-9.9411% 2.7827%-9.9411% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 70.70 49.03 0.9000%-1.1500% 0.9000%-1.1000% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.00 25.28 5.0000% 5.0000% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 43.51 - 6.1750%-7.3750% - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 57.64 - 5.2500%-5.7750% - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 69.88 2.19 3.5300%-4.7444% 2.7600%-6.1099% 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.02 0.13 7.1250% 7.1250% 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 5.39 4.93 4.2693%-6.5984% 4.2690%-6.5980% 
 

33.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญัเน่ืองจากลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การขายสินค้ากับลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีดีและได้ติดต่อซ้ือขายกบัลูกหน้ีเหล่าน้ีมาเป็น
เวลานานกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่จะไม่มีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีจะไม่ชาํระหน้ี นอกจากน้ีบริษทัไม่มีความเส่ียง
จากการกระจุกตวัของลูกหน้ีท่ีมีนยัสาํคญั 
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33.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมี
รายการคา้กบัเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึง
ฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี   

 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 227,306.00 3,112,135.55 227,306.00 3,059,373.06 

 

 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 6,257,889.31 4,346,351.25 6,257,889.31 4,346,351.25 

 

33.4 มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       
เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนและเจา้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น 

 

34. การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรมไดใ้หค้าํนิยามมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า  โดยไม่คาํนึงว่าราคาดงักล่าวจะสังเกตไดโ้ดยตรงหรือไดม้า
จากการประมาณการโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่าวกาํหนดหรืออนุญาตใหท้าํการวดัมูลค่ายติุธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม 

 



61 
 

 

61 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ิสินอยา่งเดียวกนัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด
นั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

ข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

รายการสินทรัพย/์หน้ีสิน 
มูลค่ายติุธรรม ลาํดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม เทคนิคการประเมินมูลค่า 2560 2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 0.12 55.57 ระดบั 2 มูลค่าต่อหน่วยลงทุนถูกคาํนวณโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม จาํกดั 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทับางรายการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 36.4 และเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ราคาตามสัญญา มูลค่ายติุธรรม   

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
 

2560 
 

2559 
 

2560 
 

2559 
ลาํดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม 
เทคนิค 

การประเมินมูลค่า 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (หมาย
เหตุ 36.4) 

- 17.35 - 17.92 ระดบั 2 คาํนวณโดยใชมู้ลค่าท่ีประกาศ 
โดยสถาบนัการเงิน 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ไม่มีการโอนเปล่ียนแปลงระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบั
ชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 

35. สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1811 (5)/2554 ในธุรกิจประเภทการลงทุนในกิจการ ผลิตเคร่ืองทาํความเยน็ระบบไอนํ้า โดย
บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการ ซ่ึงสิทธิประโยชน ์สาํคญั มีดงัน้ี 

 
ก) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

ผลิตเคร่ืองทาํความเย็นระบบไอนํ้ า (วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2555) และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
เวลานั้นไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่
เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น 
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ข) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมน้ีไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเลาท่ี
ไดรั้บการส่งเสริม 

ค) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

จ) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุน และท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน ปรากฏดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริม 21,074,410.52 45,542,125.19 21,074,410.52 45,542,125.19 
รายไดท่ี้ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 437,045,980.26 807,632,913.94 415,112,616.75 786,026,706.50 

รวม 458,120,390.78 853,175,039.13 436,187,027.27 831,568,831.69 
 

36. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

36.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดใชแ้ลว้จาํนวน 0.70 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (2559 : จาํนวน 4.20 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

 

36.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการออกหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร
เป็นจาํนวน 5.29 ลา้นบาท (2559 : จาํนวน 5.00  ลา้นบาท) 

 

36.3 กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน อาคารเก็บสินค้า อุปกรณ์สํานักงานและค่าบริการกับ
บุคคลภายนอกหลายแห่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระจะตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่า ดงัน้ี 

 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 2560 2559 2560 2559 

ถึงกาํหนดชาํระ - ภายใน  1 ปี 10,021,827.76   9,312,083.38 9,625,827.76 8,940,083.38 
                          - เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,557,170.00 14,189,867.76 7,293,170.00 13,529,867.76 

                 รวม 17,578,997.76 23,501,951.14 16,918,997.76 22,469,951.14 
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36.4   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 0.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) ซ่ึงสญัญาดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 1 ปี 

 

36.5    บริษทัตกลงทาํสญัญาตวัแทนจาํหน่ายสินคา้กบับริษทัในต่างประเทศ 1 แห่ง โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็น
ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้สาํหรับผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ รุ่น EVAP 70 และ EVAP 35 ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
ยกเวน้บางประเทศตามท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญามีกาํหนดอายุ 11 ปี ครบกาํหนดในเดือนธันวาคม       
พ.ศ. 2565 ทั้งน้ีบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งมียอดขายสินคา้ตามเป้าหมายท่ีระบุในสญัญา 

 

36.6    บริษทัตกลงทาํสัญญาตวัแทนจาํหน่ายสินคา้กบับริษทัในต่างประเทศ 1 แห่ง ซ่ึงเป็นรายเดียวกบัขอ้ 36.5 
จาํนวน 2 สัญญา โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้สาํหรับผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ รุ่น 
EVAP 03 และ EVAP 20 ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ยกเวน้บางประเทศตามท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญามี
กาํหนดอาย ุ11 ปี ครบกาํหนดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

 

36.7 บริษทัตกลงทาํสัญญาจ้างผลิตสินค้ากับบริษทัในต่างประเทศ 1 แห่ง สําหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น           
รุ่น MIK-25EXN สญัญามีกาํหนดอาย ุ11 ปี ครบกาํหนด ในเดือนธนัวาคม พ.ศ.2568 

 

36.8 บริษทัทาํสัญญารับการประกนัคุณภาพสินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้ในต่างประเทศ 1 แห่ง สาํหรับความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการผลิต  ผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ใหก้บับริษทัเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนด ในเดือน
สิงหาคม 2561 
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37. การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 
รายการที่แสดงไวเ้ดิม 

 
จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะ 
การเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,095,276.17  1,937,337.83 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,363,395.11 18,713,610.55 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,027,500.00 1,027,500.00 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 295,142.22 - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 648,400.00 648,400.00 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีกรมสรรพากร 29,590.77 26,335.77 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 4,412,578.92 4,412,578.92 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 2,110,836.89 1,963.026.21 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,740,949.66 

 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย รายไดจ้ากการขาย - 7,840.82 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร รายไดจ้ากการขาย 71,190.87 71,190.87 

ตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87,829.27 87,829.27 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร รายไดอ่ื้น 525,793.47 525,793.47 
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38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 มีมติเห็นควรให้นาํเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เพ่ือพิจารณาในเร่ืองสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

- พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 24,000,000.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนจาํนวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ ดงัน้ี 

- พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ 
ในลกัษณะเป็นการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหุ้นใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement)  

- พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ 
ในลกัษณะเป็นการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
ตามสดัส่วนจานวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering)  

- พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ดงักล่าว เช่น ระยะเวลาเสนอขายโดยจะ
พิจารณาเสนอขายใน คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคล
รวมกนัในคราวเดียวกนักไ็ด ้วนัและเวลาท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญั เพ่ิมทุนดงักล่าว  

 

39. การอนุมติังบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือใหอ้อกงบการเงิน
ไดเ้ม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

 


