
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

  
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560                    

งบก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเ ดือนและ เก้า เ ดือน                        
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และ
เฉพาะของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 
ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”  การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย  การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 
ขอ้สรุป 

 
ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี       

ฉบบัท่ี 34  เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั 
 
 

 
 

 (นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7570 

 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 



2

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,004,887.99          47,440,839.74         53,884,430.94         21,142,989.75          46,754,433.00         53,716,082.36         
เงินลงทุนระยะสั้น 6 122,326.93               55,571,264.84         50,243,245.51         122,326.93               55,571,264.84         50,243,245.51         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1, 7 2,258,189.39            884,313.70              3,972,555.64           7,825,936.97            3,691,683.47           4,565,888.03           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 8 158,971,182.86        145,955,047.58       93,457,154.27         140,912,243.03        139,972,741.23       91,431,273.89         
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
      ภายในหน่ึงปี 9 14,416,898.06          8,257,377.79           530,110.36              583,202.36               440,030.25              530,110.36              
สินคา้คงเหลือ 10 229,309,302.13        183,624,020.38       230,920,151.70       229,563,263.71        184,761,984.62       231,753,872.59       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                            -                          -                          -                            25,279,887.50         8,779,887.50           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 430,082,787.36        441,732,864.03       433,007,648.42       400,149,962.75        456,472,024.91       441,020,360.24       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 62,391,941.46          50,029,913.34         48,242,991.67         61,391,941.46          49,029,913.34         47,230,121.67         
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 9 4,161,467.27            8,950,907.25           963,156.45              164,989.79               523,126.23              963,156.45              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                          -                          30,255,410.25          1,261,210.25           1,261,210.25           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 57,400,616.36          49,692,448.75         54,281,042.91         53,046,453.82          45,602,393.63         48,669,511.23         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 5,280,247.97            5,016,443.07           3,200,958.08           3,664,303.97            3,800,086.41           3,191,564.70           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 7,702,717.56            7,695,624.75           5,437,201.75           7,162,543.84            7,148,086.60           5,437,201.75           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,515,206.16            5,582,178.30           1,899,594.00           4,301,594.00            4,548,571.83           1,899,594.00           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 141,452,196.78        126,967,515.46       114,024,944.86       159,987,237.13        111,913,388.29       108,652,360.05       
     รวมสินทรัพย์ 571,534,984.14        568,700,379.49       547,032,593.28       560,137,199.88        568,385,413.20       549,672,720.29       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์



3

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 124,219,261.21        2,833,643.02           84,894,899.17         124,219,261.21        2,833,643.02           84,894,899.17         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 33,400.00                 -                          -                          1,931,200.93            18,320.00                18,320.00                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 17 114,124,290.44        154,735,281.95       127,680,222.41       97,228,175.68          147,132,967.61       126,294,185.98       
ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 18 4,278,884.53            4,412,578.92           3,034,669.56           2,838,884.53            4,412,578.92           3,034,669.56           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 50,975.26                 102,201.83              426,194.42              50,975.26                 102,201.83              426,194.42              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 1,889,166.00            1,867,633.03           985,406.23              1,889,166.00            1,867,633.03           985,406.23              
เจา้หน้ีกรมสรรพากร -                            29,590.77                33,380.61                -                            26,335.77                33,380.61                
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                            10,478,976.48         -                          -                            10,478,976.48         -                          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 244,595,977.44        174,459,906.00       217,054,772.40       228,157,663.61        166,872,656.66       215,687,055.97       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 -                            25,030.26                239,973.31              -                            25,030.26                239,973.31              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 2,273,312.77            3,066,349.33           1,898,850.27           2,273,312.77            3,066,349.33           1,898,850.27           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 2,131,435.53            1,889,945.28           1,575,033.52           2,104,654.23            1,873,260.72           1,570,972.04           
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,404,748.30            4,981,324.87           3,713,857.10           4,377,967.00            4,964,640.31           3,709,795.62           

     รวมหน้ีสิน 249,000,725.74        179,441,230.87       220,768,629.50       232,535,630.61        171,837,296.97       219,396,851.59       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ส่วนของผูถื้อหุน้ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่
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 าไรสะสม

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 8,183,209.89            79,421,712.46         16,426,527.62         13,250,520.76          86,710,680.07         20,438,432.54         
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 322,534,258.40        389,259,148.62       326,263,963.78       327,601,569.27        396,548,116.23       330,275,868.70       
          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 571,534,984.14        568,700,379.49       547,032,593.28       560,137,199.88        568,385,413.20       549,672,720.29       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ





5

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 50,129,125.53          94,377,593.36          47,407,997.10 78,961,150.48          
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,892,618.03            5,442,069.28            6,623,087.04            5,167,679.05            
รายไดอ่ื้น 4,478,542.66            561,472.80 3,564,792.18 873,522.26

รวมรายได้ 61,500,286.22 100,381,135.44 57,595,876.32 85,002,351.79
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทนุขาย 40,553,132.59          67,734,114.46 43,324,348.33          53,667,388.97
ตน้ทนุในการใหบ้ริการ 6,649,041.16            2,132,850.35 2,109,150.53            1,432,748.11
คา่ใชจ่้ายในการขาย 23,612,826.29          22,577,945.27 22,819,555.96 22,561,177.04
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 16,200,287.51          13,205,379.23          15,446,363.39          12,042,682.77          
ตน้ทนุทางการเงิน 1,390,948.19            165,747.47 1,390,704.73 165,612.31

รวมคา่ใชจ่้าย 88,406,235.74          105,816,036.78        85,090,122.94          89,869,609.20          
ขาดทนุก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (26,905,949.52) (5,434,901.34) (27,494,246.62) (4,867,257.41)
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 549,614.34               1,265,169.85            (57,953.23)                1,265,169.85            
ขาดทนุส าหรับงวด (26,356,335.18) (4,169,731.49) (27,552,199.85) (3,602,087.56)
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           
ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับงวด (26,356,335.18)        (4,169,731.49)           (27,552,199.85)         (3,602,087.56)           

ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24 (0.05)                        (0.01)                        (0.06)                        (0.01)                        

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (หน่วย : หุ้น) 480,000,000             480,000,000             480,000,000             480,000,000             

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



6

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 405,399,541.95        744,341,749.37        392,761,547.48 726,952,310.54        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 56,764,128.78          22,498,681.09          51,482,101.66          21,019,145.86          
รายไดอ่ื้น 12,314,619.75          4,611,471.35 10,800,040.91 5,381,792.69

รวมรายได้ 474,478,290.48 771,451,901.81 455,043,690.05 753,353,249.09
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทนุขาย 302,183,015.34        482,215,876.40 298,311,912.92        467,409,176.96
ตน้ทนุในการใหบ้ริการ 32,261,001.96          6,026,916.08 27,910,787.95          4,957,232.84
คา่ใชจ่้ายในการขาย 129,679,840.76        113,977,489.74 124,969,575.25 113,417,721.51
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 51,428,281.45          47,462,809.69          47,155,014.77          45,070,799.23          
ตน้ทนุทางการเงิน 3,866,134.00            1,500,980.24 3,865,403.36 1,500,575.96

รวมคา่ใชจ่้าย 519,418,273.51        651,184,072.15        502,212,694.25        632,355,506.50        
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (44,939,983.03) 120,267,829.66 (47,169,004.20) 120,997,742.59
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 23 7,092.81                  (22,473,338.32)         14,457.24                 (22,473,338.32)         
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (44,932,890.22) 97,794,491.34 (47,154,546.96) 98,524,404.27
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จส าหรับงวด (44,932,890.22)        97,794,491.34          (47,154,546.96)         98,524,404.27          

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24 (0.09)                        0.20                          (0.10)                        0.21                          
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (หน่วย : หุ้น) 480,000,000             480,000,000             480,000,000             480,000,000             

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



7

(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน
ที่ออกและ มูลค่าหุ้น จากการจ่าย

หมายเหตุ ช าระแล้ว สามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 120,000,000.00      183,030,332.93      3,063,936.73               3,743,166.50                79,421,712.46        389,259,148.62         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด
ส ารองตามกฎหมาย 26 -                           -                           -                                4,513,612.35                (4,513,612.35)        -                             
เงินปันผลจ่าย 25 -                           -                           -                                -                                 (21,792,000.00)      (21,792,000.00)          
ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับงวด -                           -                           -                                -                                 (44,932,890.22)      (44,932,890.22)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 120,000,000.00      183,030,332.93      3,063,936.73               8,256,778.85                8,183,209.89          322,534,258.40         

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         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 25 -                           -                           -                                -                                 (24,000,000.00)      (24,000,000.00)          
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวด -                           -                           -                                -                                 97,794,491.34        97,794,491.34           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 120,000,000.00      183,030,332.93      3,063,936.73               3,743,166.50                90,221,018.96        400,058,455.12         

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560

ก าไรสะสม
รวม
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(หน่วย : บาท)
ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย
หมายเหตุ และเรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 120,000,000.00      183,030,332.93      3,063,936.73                 3,743,166.50             86,710,680.07       396,548,116.23      
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส ำหรับงวด
ส ำรองตำมกฎหมำย 26 -                           -                           -                                  4,513,612.35             (4,513,612.35)        -                          
เงินปันผลจ่ำย 25 -                           -                           -                                  -                             (21,792,000.00)      (21,792,000.00)       
ขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับงวด -                           -                           -                                  -                             (47,154,546.96)      (47,154,546.96)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 120,000,000.00      183,030,332.93      3,063,936.73                 8,256,778.85             13,250,520.76       327,601,569.27      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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      
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส ำหรับงวด
เงินปันผลจ่ำย 25 -                           -                           -                                  -                             (24,000,000.00)      (24,000,000.00)       
ก ำไรเบด็เสร็จส ำหรับงวด -                           -                           -                                  -                             98,524,404.27       98,524,404.27        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 120,000,000.00      183,030,332.93      3,063,936.73                 3,743,166.50             94,962,836.81       404,800,272.97      

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560

ก าไรสะสม
รวม



หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
    ก  าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (44,939,983.03)         120,267,829.66       (47,169,004.20)        120,997,742.59         
    ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้
         เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
          คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 11,644,813.49          9,478,951.70           11,055,254.63         9,355,753.61             
          หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,799,001.32            117,091.30              2,799,001.32           117,091.30                
         ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (3,094,295.08)           (1,176,762.90) (3,094,294.38) (1,176,762.90)
         ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 64,210.76                 378,404.02              64,210.76                378,404.02                
         ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (47,315.20)                (374,364.11) (47,315.20) (379,483.56)
         ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 8,254,246.11            5,543,044.00           8,246,024.37           5,614,335.58             
          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 241,490.25               195,919.05              231,393.51              186,856.02                
          ประมาณการคา่ใชจ่้ายหลงัการขาย (โอนกลบั) (133,694.39)              1,320,851.86           (1,573,694.39) 1,320,851.86             
         (ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 169,809.60               -379,712.34 169,809.60              -379,712.34
          ดอกเบ้ียรับ (2,647,346.99)           -197,654.81 (1,135,032.76) -197,654.81
          ดอกเบ้ียจ่าย 3,891,558.14            1,526,850.71           3,891,558.14           1,526,850.71             
     ก  าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง (23,797,505.02)         136,700,448.14       (26,562,088.60) 137,364,272.08         
          ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,373,875.69)           972,694.72              (5,875,203.16)          480,011.28                
         เพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (15,566,797.69)         (22,263,643.19)        (2,718,450.67)          (3,671,501.28)
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ (53,939,527.86)         106,687,128.95       (53,047,303.46)        110,634,292.59         
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,553,100.00)           2,800.00                  (1,553,100.00) 2,800.00                   
         เพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,400.00                 -                           1,912,880.93           -                            
         ลดลงในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (42,889,704.42)         (53,027,472.03) (52,183,504.84) -                            
         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีกรมสรรพากร (29,590.77)                192,844.81              (26,335.77) (63,648,800.00)
         เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (139,116,701.45)       169,264,801.40       (140,053,105.57) 181,161,074.67         
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,400,881.49            197,654.81              2,629,516.92           197,654.81                
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (10,510,578.34)         -9,924,218.16 (10,517,242.60)        (9,924,218.16)
                   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (147,226,398.30)       159,538,238.05       (147,940,831.25)      171,434,511.32

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 274,909,128.31        477,000,000.00       274,909,128.31       477,000,000.00         
         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (219,630,000.00)       (519,600,000.00)      (219,630,000.00)      (519,600,000.00)       
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,862,957.64)         (1,655,126.72) (13,024,703.69) (1,298,905.04)
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 83,853.61                 1,014,960.29           83,853.61                986,922.91                
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,070,093.00)           (434,250.00) (655,093.00) (434,250.00)
         เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (28,994,200.00) -                            
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           25,279,887.50         (13,644,606.88)
         เพ่ิมข้ึนในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (12,362,028.12)         (1,405,831.75) (12,362,028.12) (1,695,305.19)
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 28,067,903.16          (45,080,248.18)        25,606,844.61         (58,686,144.20)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 123,915,602.17        (81,246,576.51) 123,915,602.17       (81,246,576.51)
         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (1,470,335.36)           (2,471,362.13) (1,470,335.36) (2,471,362.13)
         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (76,256.83)                (514,362.18) (76,256.83) (514,362.18)
         เงินสดจ่ายปันผล (21,792,000.00)         (24,000,000.00) (21,792,000.00) (24,000,000.00)
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (3,854,466.59)           (1,294,964.83) (3,854,466.59) (1,295,369.35)
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 96,722,543.39          (109,527,265.65)      96,722,543.39         (109,527,670.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (22,435,951.75)         4,930,724.22           (25,611,443.25)        3,220,696.95             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 47,440,839.74          53,884,430.94         46,754,433.00         53,716,082.36           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 27.1 25,004,887.99          58,815,155.16         21,142,989.75         56,936,779.31           

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

บริษัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

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

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิตจาํหน่ายและ
ให้บริการเคร่ืองทาํความเย็น เคร่ืองผลิตหมอก พดัลมไอนํ้ าและเคร่ืองโอโซน  และดําเนินธุรกิจผลิตจาํหน่าย 
ออกแบบ ติดตั้งและใหบ้ริการระบบโอโซน 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปใน                 
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยการจดัทาํ                
และนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดไดจ้ดัทาํเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  และไดเ้พ่ิมหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้
ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใช้ใน
ประเทศไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน    
ท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ีกับงบการเงินท่ีมี                
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 การรายงานทางการเงิน                     

         ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  ผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

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 - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมการ

ดาํเนินงาน 
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  แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็น 

         เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้กบังบการเงินในงวดปัจจุบนัและ
ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 

 

3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทาํข้ึนโดยรวม           
งบการเงินของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย หลงัจากตดัยอดคงคา้งและ
รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัแลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้โดยบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มมีดงัน้ี 

 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

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

งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัและจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชี
ท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนั 

 

4. นโยบายการบญัชี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีกลุ่มบริษัทได้จัดทํา ข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณ 
ในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่างงวดปีบญัชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
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5. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคือ  ครอบครัววีระมาน ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 25.61             
(31 ธนัวาคม 2559 : ร้อยละ 25.61) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้หลกัหรือกรรมการ 
ถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั  
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 5,567,747.60 1,066,420.11 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 2,258,189.39 884,313.70 2,258,189.37 884,313.70 
                รวม 2,258,189.39 884,313.70 7,825,936.97 1,950,733.81 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - - 1,740,949.66 
                รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,258,189.39 884,313.70 7,825,936.97 3,691,683.47 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 25,279,887.50 8,779,887.50 
ใหกู้เ้พ่ิมระหวา่งงวด - - 21,000,000.00 16,500,000.00 
รับชาํระระหวา่งงวด - - (46,279,887.50) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - 25,279,887.50 
     

เจา้หน้ีการคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 1,759,936.00 - 
 - บริษทั แอคดี จาํกดั 33,400.00 - 33,400.00 - 
                รวม 33,400.00 - 1,793,336.00 - 
     

เจา้หน้ีอ่ืน     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - - 18,320.00 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 137,864.93 - 
                รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,400.00 - 1,931,200.93 18,320.00 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                 
เป็นเงินใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษทัยอ่ยในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินมีกาํหนดระยะเวลา 5-6 เดือนโดยคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัใน
อตัราร้อยละ  5.00 ต่อปี และในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายสินคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 3,769,698.87 496,219.49 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 2,563,816.05 1,888,375.72 2,563,816.05 1,888,375.72 
              รวม 2,563,816.05 1,888,375.72 6,333,514.92 2,384,595.21 
     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 438,750.00 96,600.00 
     

ดอกเบ้ียรับ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 122,876.22 442,824.85 
     

ค่านายหนา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 77,680.42 - 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายสินคา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 13,470,482.80 613,897.54 
- บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จาํกดั - 20,595.09 - 20,595.09 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 7,152,632.86 11,091,850.36 7,152,632.86 11,091,850.36 
              รวม 7,152,632.86 11,112,445.45 20,623,115.66 11,726,342.99 

     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 884,345.40 166,350.00 
- บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จาํกดั 14,250.00 - 14,250.00 - 
- บริษทั แอคดี จาํกดั 20,570.00 - 20,570.00 - 
              รวม 34,820.00 - 919,165.40 166,350.00 

     
ดอกเบ้ียรับ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 564,892.05 934,079.73 
     
ตน้ทุนประกอบและติดตั้ง     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 22,560,000.00 - 
     
ค่าบริการ     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 23,500.00 - 
     
ค่านายหนา้     
- บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จาํกดั - - 503,345.07 - 
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,725,000.00 2,345,999.00 2,302,000.00 2,345,999.00 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 49,412.48 43,728.15 46,056.38 43,728.15 
              รวม 2,774,412.48 2,389,727.15 2,348,056.38 2,389,727.15 

     
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 9,977,666.00 8,475,566.00 8,694,666.00 7,932,566.00 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 148,237.44 131,184.46 138,169.14 131,184.46 
              รวม 10,125,903.44 8,606,750.46 8,832,835.14 8,063,750.46 

 

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) 
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5.5 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัได้ทําสัญญาให้บริการจัดทําบัญชีกับ      
บริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 2 ปี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 20,000.00 บาท 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยตกลงสัญญาร่วมลงทุนและ
แบ่งผลประโยชน์ในการดาํเนินงานบางส่วนกับบริษทัในประเทศ 1 แห่ง โดยเง่ือนไขการดาํเนินงานและ             
การแบ่งผลประโยชนเ์ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

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 

 

6. เงินลงทุนระยะสั้น 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 ราคาทุน ราคายติุธรรม ราคาทุน ราคายติุธรรม 
ตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 292,136.53 122,326.93 55,400,746.10 55,571,264.84 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (169,809.60) - 170,518.74 - 
 สุทธิ 122,326.93 122,326.93 55,571,264.84 55,571,264.84 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  55,571,264.84 
ซ้ือระหวา่งงวด  219,630,000.00 
ขายระหวา่งงวด  (274,909,128.31) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  (169,809.60) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  122,326.93 

 

7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้                     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,566,092.81 5,061.00 6,672,628.33 1,071,481.11 
เกินกาํหนดชาํระ 1 ถึง 3 เดือน 692,096.58 196,440.31 1,153,308.64 196,440.31 
เกินกาํหนดชาํระ 3 ถึง 6 เดือน - 682,812.39 - 682,812.39 
เกินกาํหนดชาํระ 6 ถึง 12 เดือน - - - - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - - - 
                  รวม 2,258,189.39 884,313.70 7,825,936.97 1,950,733.81 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,740,949.66 
                  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,258,189.39 884,313.70 7,825,936.97 3,691,683.47 
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8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน  
 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 25,547,952.64 64,023,870.51 21,445,643.90 61,011,055.81 
เกินกาํหนดชาํระ 1 ถึง 3 เดือน 7,674,948.85 35,495,060.95 5,803,854.68 35,495,060.95 
เกินกาํหนดชาํระ 3 ถึง 6 เดือน 87,927,713.86 17,129,198.20 87,682,148.86 17,129,198.20 
เกินกาํหนดชาํระ 6 ถึง 12 เดือน 8,886,937.35 7,852,606.96 8,886,937.35 7,852,606.96 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 13,110,380.90 10,617,435.57 13,110,380.90 10,617,435.57 
                    รวม 143,147,933.60 135,118,172.19 136,928,965.69 132,105,357.49 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15,922,312.36) (13,149,710.04) (15,922,312.36) (13,149,710.04) 
                    สุทธิ 127,225,621.24 121,968,462.15 121,006,653.33 118,955,647.45 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,558,707.94  764,513.01  379,603.03 468,837.75 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2,963,071.54  644,658.72  2,963,071.54 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,858,702.51  1,570,725.38  3,745,378.68 1,371,899.51 
ลูกหน้ีบริหารความเส่ียง -  648,400.00  - 648,400.00 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,838,343.49  - 1,838,343.49 - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,257,396.25  3,947,205.28  1,515,761.58 3,502,435.39 
รายไดค้า้งรับ 4,422,642.69  692,718.23  355,100.40 343,606.32 
เงินมดัจาํ 14,342,972.67  14,386,102.57  8,604,606.45 13,399,402.57 
เงินทดรองจ่าย 503,724.53  1,332,262.24  503,724.53 1,282,512.24 
                    รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  158,971,182.86 145,955,047.58 140,912,243.03 139,972,741.23 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี          
30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (13,149,710.04) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (2,772,602.32) 
ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (15,922,312.36) 
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9. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 18,578,365.33 17,208,285.04 748,192.15 963,156.48 
หกั ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (14,416,898.06) (8,257,377.79) (583,202.36) (440,030.25) 
สุทธิ 4,161,467.27 8,950,907.25 164,989.79 523,126.23 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีไดรั้บตามสัญญาใหเ้ช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 
 ลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าการเงิน 
รายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 
 

สุทธิ 
ลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าทางการเงิน 
รายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 
 

       สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 15,862,599.22 (1,445,701.16) 14,416,898.06 698,597.20 (115,394.84) 583,202.36 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,590,200.38 (428,733.11) 4,161,467.27 272,454.25 (107,464.46) 164,989.79 
     รวม 20,452,799.60 (1,874,434.27) 18,578,365.33 971,051.45 (222,859.30) 748,192.15 

 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 ลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าการเงิน 
รายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 
 

สุทธิ 
ลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าทางการเงิน 
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 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าทางการเงินระยะยาวกบัลูกคา้หลายรายเพ่ือใหเ้ช่าสินคา้
จาํนวน 13 สัญญา สัญญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนในอตัราเดือนละ 13,941.12 - 322,510.00 บาท                   
โดยมีระยะเวลาการเช่า 3-7 ปี กรรมสิทธ์ิในสินคา้ดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้ช่าเม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระ
เงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 
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10. สินคา้คงเหลือ  
 

ประกอบดว้ย 
       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้สาํเร็จรูป 219,471,091.35 (15,997,003.64) 203,474,087.71  146,980,324.01 (6,020,938.87) 140,959,385.14 
วตัถุดิบ 31,147,334.18 (7,501,941.34) 23,645,392.84  26,599,123.73 (9,223,760.00) 17,375,363.73 
สินคา้ระหวา่งทาง 2,189,821.58 - 2,189,821.58  25,289,271.51 - 25,289,271.51 

รวม 252,808,247.11 (23,498,944.98) 229,309,302.13  198,868,719.25 (15,244,698.87) 183,624,020.38 
 

       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้สาํเร็จรูป 220,073,963.00 (15,988,781.90) 204,085,181.10  148,118,288.25 (6,020,938.87) 142,097,349.38 
วตัถุดิบ 31,147,334.18 (7,501,941.34) 23,645,392.84  26,599,123.73 (9,223,760.00) 17,375,363.73 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,832,689.77 - 1,832,689.77  25,289,271.51 - 25,289,271.51 

รวม 253,053,986.95 (23,490,723.24) 229,563,263.71  200,006,683.49 (15,244,698.87) 184,761,984.62 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (15,244,698.87) (15,244,698.87) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (9,017,185.09) (9,008,963.35) 
โอนออกในระหวา่งงวด 762,938.98 762,938.98 
ยอดคงเหลือปลายงวด (23,498,944.98) (23,490,723.24) 
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สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายมีจาํนวน 39.42 ลา้นบาทและจาํนวน 297.29 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงินรวม จาํนวน 35.06 ลา้นบาท
และจาํนวน 278.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 กนัยายน 2559 : จาํนวน 59.34 ลา้นบาทและจาํนวน 450.32 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงินรวม จาํนวน 44.71 
ลา้นบาทและจาํนวน 434.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไดมี้การโอนกลบัค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้
เป็นจาํนวน 0.76 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด 30 กนัยายน 
2559 : จาํนวน 1.40 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สินคา้คงเหลือบางส่วนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะจาํหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือนนบัจาก  
รอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 23.00 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2559 : 
ประมาณ 20.02 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

11. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งจาํนวนเป็นเงินฝากประจาํซ่ึงนาํไปคํ้าประกนัสินเช่ือ
และภาระผกูพนัท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16, 19 และ 28 

 

12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (พนับาท) สดัส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล(พนับาท) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ 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 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัย่อยจาก 1.00 ลา้นบาทเป็น 30.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 290,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 100.00 บาทคิดเป็นจาํนวนเงิน 29.00 ลา้นบาท บริษทัย่อยจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 49,692,448.75 45,602,393.63 
ซ้ือสินทรัพย ์ 18,647,442.20 17,809,188.55 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (36,538.41) (36,538.41) 
ตดัจาํหน่าย (64,210.76) (64,210.76) 
โอนเขา้ 1,713,346.64 1,713,346.64 
โอนออก (1,713,346.64) (1,713,346.64) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (10,838,525.42) (10,264,379.19) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 57,400,616.36 53,046,453.82 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั          
ใช้งานอยู่ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 19.66 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 : 
จาํนวน 8.40 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนมีราคาตามบญัชี
จาํนวน 4.20 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 : จาํนวน 4.82 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในวงเงิน 282.50 ลา้นบาท 

 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู ้เช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วย 
ยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 จาํนวน 7.02 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงิน       
เฉพาะกิจการ (31 ธนัวาคม 2559 : จาํนวน 5.20 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 5,016,443.07 3,800,086.41 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,070,093.00 655,093.00 

โอนเขา้ 612,000.00 612,000.00 

โอนออก (612,000.00) (612,000.00) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (806,288.10) (790,875.44) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 5,280,247.97 3,664,303.97 
 

 

15. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                         
30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี  

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร 30 กนัยายน  
 2560 หรือขาดทุน 2560 
    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,629,942.02 - 2,629,942.02 
    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (108,701.23) 7,092.81 (101,608.42) 
    สินคา้คงเหลือ 3,048,939.77 - 3,048,939.77 
    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 864,939.12 - 864,939.12 
    ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 882,515.78 - 882,515.78 
    ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 377,989.29 - 377,989.29 

รวม 7,695,624.75 7,092.81 7,702,717.56 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม  รับรู้ในกาํไร 30 กนัยายน  
 2560 หรือขาดทุน 2560 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,629,942.02 - 2,629,942.02 
ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงิน (6,540.48) 14,457.24 7,916.76 
สินคา้คงเหลือ 3,048,939.77 - 3,048,939.77 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 218,577.37 - 218,577.37 
ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 882,515.78 - 882,515.78 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 374,652.14 - 374,652.14 

รวม 7,148,086.60 14,457.24 7,162,543.84 
 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีใน         
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี               
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์ 
     หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

  
 

  

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,702,717.56 7,695,624.75 7,162,543.84 7,148,086.60 
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - 

รวม 7,702,717.56 7,695,624.75 7,162,543.84 7,148,086.60 
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16. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,757,955.72 - 20,757,955.72 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 73,461,305.49 2,833,643.02 73,461,305.49 2,833,643.02 
       รวม 124,219,261.21 2,833,643.02 124,219,261.21 2,833,643.02 

      

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 
488.50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559 : จาํนวน 323.00 ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 1.00%, MOR, MOR - 
1.50% และร้อยละ 4.7334 ต่อปี  (31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.25%, MOR, MOR - 1.50% และ 
MRR ต่อปี   

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

 
17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เจา้หน้ีการคา้ 77,576,199.39  134,130,090.77  67,397,353.23 133,545,567.41 
เงินมดัจาํ 1,754,978.45  1,774,655.18  1,754,978.45 1,483,095.18 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,994,529.65  8,545,923.01  20,285,584.40 1,959,305.77 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,656,799.57  1,528,838.31  1,656,799.57 1,528,838.31 
เจา้หน้ีอ่ืน 3,056,130.29  8,755,774.68  2,047,806.94 8,616,160.94 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 4,085,653.09 - 4,085,653.09 - 

                        รวม 114,124,290.44  154,735,281.95  97,228,175.68 147,132,967.61 
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18.  ประมาณการรับประกนัคุณภาพ  
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการรับประกนัคุณภาพสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560        
มีดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประมาณการรับประกนัคุณภาพตน้งวด 4,412,578.92 4,412,578.92 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 4,572,771.68 3,132,771.68 
โอนกลบัส่วนท่ีหมดอายรุะหวา่งงวด (4,706,466.07) (4,706,466.07) 
ประมาณการรับประกนัคุณภาพปลายงวด 4,278,884.53 2,838,884.53 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย-ประมาณการรับประกนัคุณภาพมีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ไม่เกิน 1 ปี 4,278,884.53 4,412,578.92 2,838,884.53 4,412,578.92 
2 ปี – 5 ปี - - - - 
            รวม 4,278,884.53 4,412,578.92 2,838,884.53 4,412,578.92 

   

 
19. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50,975.26 127,232.09 
หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
       ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
(50,975.26) 

 
(102,201.83) 

               สุทธิ - 25,030.26 
 
 

 
 



29 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

          

29 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560     
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืมระยะยาวตน้งวด 127,232.09 
กูย้ืมเพ่ิมในระหวา่งงวด - 
จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (76,256.83) 
เงินกูย้ืมระยะยาวปลายงวด 50,975.26 

 

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 

 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ไม่เกิน 1 ปี 50,975.26 102,201.83 
2 ปี - 5 ปี  - 25,030.26 

รวม 50,975.26 127,232.09 
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20. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินตน้งวด 4,933,982.36 
ทาํสญัญาเพ่ิมระหวา่งงวด 698,831.77 
จ่ายชาํระระหวา่งงวด (1,470,335.36) 
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินปลายงวด 4,162,478.77 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 หน้ีสินตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตามสญัญา 
เช่าการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 2,094,898.27 (205,732.27) 1,889,166.00 2,135,613.21 (267,980.18) 1,867,633.03 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  2,399,116.92 (125,804.15) 2,273,312.77 3,273,268.29 (206,918.96) 3,066,349.33 

รวม 4,494,015.19 (331,536.42) 4,162,478.77 5,408,881.50 (474,899.14) 4,933,982.36 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่ายานพาหนะ
จาํนวน 16 สญัญา (31 ธนัวาคม 2559 : จาํนวน 15 สญัญา) สญัญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 
7,430.00 บาทถึงเดือนละ 23,887.00 บาท  (31 ธันวาคม 2559 : เดือนละ 7,430.00 บาทถึงเดือนละ 23,887.00 บาท)   
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี (31 ธันวาคม 2559 : ระยะเวลา 3 ปีถึง 4 ปี) สัญญาเช่าดงักล่าวคํ้าประกนั       
โดยกรรมการของกลุ่มบริษทั  กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะดงักล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่มบริษทั
ไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยตามสญัญาเช่า 
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21. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัผลประโยชนต์น้งวด 1,889,945.28 1,873,260.72 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 196,420.86 187,054.62 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 45,069.39 44,338.89 
ภาระผกูพนัผลประโยชนป์ลายงวด 2,131,435.53 2,104,654.23 

 

22. ทุนเรือนหุน้ 

 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 480,000,000 120,000,000.00 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งงวด - - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 480,000,000 120,000,000.00 

 
 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั ส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวม 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 480,000,000 120,000,000.00 183,030,332.93 303,030,332.93 
ออกหุน้เพ่ิมทุนระหวา่งงวด - - - - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 480,000,000 120,000,000.00 183,030,332.93 303,030,332.93 
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23. (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 
มีดงัน้ี  

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - 24,243,569.32 - 24,243,569.32 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้                    

เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (7,092.81) (1,770,231.00) (14,457.24) (1,770,231.00) 
รวม(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (7,092.81) 22,473,338.32 (14,457.24) 22,473,338.32 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บักาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี (44,939,982.58) 120,267,829.66 (47,169,003.74) 120,997,742.59 
อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (8,987,996.52) 24,053,565.93 (9,433,800.75) 24,199,548.52 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,914,003.77 1,817.85 1,935,265.16 - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 386,212.91 105,522.87 94,695.37 119,264.46 
เงินไดท่ี้ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี - (1,845,474.66) - (1,845,474.66) 
ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,590,947.89) - - - 
ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 8,271,634.92 157,906.33 7,389,382.98 - 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,092.81) 22,473,338.32 (14,457.24) 22,473,338.32 
 
 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ ปี 2560 ปี 2559 
- บริษทัและบริษทัยอ่ย   

- กาํไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 
- กาํไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - 
- ลดอตัราภาษีเงินได ้50% 10% 10% 
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24. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญ        
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้และออกจาํหน่าย
อยูใ่นระหวา่งงวด 

 

25. เงินปันผลจ่าย 
 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผล
ประจาํปีสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.01754 บาท เป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 36.19 ล้านบาท             
โดยบริษทัไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 14.40 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 0.0454 บาท เป็นจาํนวน 21.79 ลา้นบาท   
โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 2560 (30 กนัยายน 2559 : จาํนวน 24.00 ลา้นบาท) 

 

26.    สาํรองตามกฎหมาย 
 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา      
(ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 4.51 ลา้นบาทเป็นสาํรองตามกฎหมายในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ(31 ธันวาคม 2559 : จาํนวน 3.74 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) 

 

27. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
 

27.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 465,418.01 317,906.00 463,564.01 303,025.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 10,106,969.84 22,258,335.23 10,101,758.19 22,253,142.56 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 10,717,993.11 18,971,739.94 6,898,073.61 17,113,437.76 
เงินฝากธนาคารประจาํ 3,714,507.03 17,267,173.99 3,679,593.94 17,267,173.99 

 รวม 25,004,887.99 58,815,155.16 21,142,989.75 56,936,779.31 
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27.2 รายการไม่กระทบเงินสด 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 

ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายชาํระ 4,085,653.09 - 4,085,653.09 - 
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 698,831.77 4,346,746.63 698,831.77 4,346,746.63 

 
28. วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ้าประกนั 7.10 (5.10) 2.00 7.00 (5.00) 2.00 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 61.10 (18.12) 42.98 41.10 - 41.10 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น 417.40 (114.81) 302.59 287.40 (2.19) 285.21 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 0.30 (0.05) 0.25 0.30 (0.13) 0.17 

 485.90 (138.08) 347.82 335.80 (7.32) 328.48 
 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือคํ้าประกนั 7.10 (5.10) 2.00 7.00 (5.00) 2.00 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 61.10 (18.12) 42.98 41.10 - 41.10 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น 412.40 (114.81) 297.59 282.40 (2.19) 280.21 
วงเงินกูย้มืระยะยาว 0.30 (0.05) 0.25 0.30 (0.13) 0.17 

 480.90 (138.08) 342.82 330.80 (7.32) 323.48 
 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และเงินฝากธนาคารตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือดงักล่าว  
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29.   ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ
การสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานเป็นประจาํ ซ่ึงได้แก่ประธานกรรมการบริหารและ  
คณะกรรมการบริหารเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานดาํเนินงานตามลกัษณะของธุรกิจท่ีดาํเนินการโดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงาน
รวม 2 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้และส่วนงานใหบ้ริการ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  โดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายได้อ่ืน ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปล่ียน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่าง ๆ และต้นทุนทางการเงิน           
ในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 จาํหน่ายสินคา้ ใหบ้ริการ รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 50.13 94.38 6.89 5.44 57.02 99.82 
กาํไรขั้นตน้ 9.58 26.64 0.24 3.31 9.82 29.95 
รายไดอ่ื้น     4.48 0.56 
ค่าใชจ่้ายขาย     (23.61) (22.58) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร     (16.20) (13.21) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (1.39) (0.16) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (26.90) (5.44) 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบั

จาํนวนรวมของบริษทั 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 จาํหน่ายสินคา้ ใหบ้ริการ ส่วนกลาง รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ค่าเส่ือมราคา 0.15 0.33 0.52 0.49 1.58 1.29 2.25 2.11 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - 0.30 0.20 0.30 0.20 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน         
2 รายเป็นจาํนวนเงิน 17.75 ลา้นบาท จากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้ (30 กนัยายน 2559 : จาํนวน 2 รายเป็นจาํนวนเงิน 
121.24 ลา้นบาท จากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้) 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ประเทศไทย ประเทศจีน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 50.60 20.08 6.43 79.53 57.02 99.81 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  110.08 101.05 31.37 20.63 141.45 121.61 

 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 จาํหน่ายสินคา้ ใหบ้ริการ รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 405.40 744.34 56.76 22.50 462.16 766.84 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 103.22 263.13 24.50 16.47 127.72 278.60 
รายไดอ่ื้น     12.31 4.61 

ค่าใชจ่้ายขาย     (129.68) (113.98) 

ค่าใชจ่้ายบริหาร     (51.43) (47.46) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (3.86) (1.50) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (44.94) 120.27 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพยแ์ละรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบั
จาํนวนรวมของบริษทั 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 จาํหน่ายสินคา้ ใหบ้ริการ ส่วนกลาง รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ค่าเส่ือมราคา 4.48 3.73 1.47 1.47 4.89 3.68 10.84 8.88 
ค่าตดัจาํหน่าย - - - - 0.81 0.59   0.81 0.59 
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สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย
เป็นจาํนวนเงิน 121.24 ลา้นบาท จากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้ (30 กนัยายน 2559 : จาํนวน 2 รายเป็นจาํนวนเงิน 247.32 
ลา้นบาท จากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้) 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ประเทศไทย ประเทศจีน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 339.31 550.18 122.86 216.65 462.16 766.83 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  110.08 101.05 31.37 20.63 141.45 121.69 

 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเวน้ 

 

30.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดในอนาคต                
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดํา เนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเ ส่ียงจาก                    
อตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์ เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและสินเช่ือกบัธนาคาร
พาณิชย ์อย่างไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่จะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบ้ีย 
 งบการเงินรวม 
  จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม  2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม  2559 
เงินฝากออมทรัพย ์ 10.11 27.30 0.1250%-0.3750%   0.0100%-0.3750% 
เงินฝากประจาํ 3.71 2.85 0.9000%-1.3750% 1.0000%-1.3900% 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 18.58 17.21 2.7827%-9.9411% 2.7827%-9.9411% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 62.39 50.03 0.9000%-1.1500% 0.9000%-1.1000% 
เงินเบิกเกินบญัชี 20.76 - 6.8700%-7.675% - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30.00 - 4.7300%-5.2500% - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 73.46 2.83 2.9900%-4.4368% 2.7600%-6.1099% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.05 0.13 7.1250% 7.1250% 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 4.16 4.93 4.2690%-6.5980% 4.2690%-6.5980% 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จาํนวนเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม  2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม  2559 
เงินฝากออมทรัพย ์ 10.10 27.29 0.1250%-0.3750%   0.0100%-0.3750% 
เงินฝากประจาํ 3.68 2.84 0.9000%-1.3750% 1.0000%-1.3900% 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.75 0.96 2.7827%-9.9411% 2.7827%-9.9411% 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 61.39 49.03 0.9000%-1.1500% 0.9000%-1.1000% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 25.28 5.0000% 5.0000% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20.76 - 6.8700%-7.675% - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30.00 - 4.7300%-5.2500% - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 73.46 2.19 2.9900%-4.4368% 2.7600%-6.1099% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.05 0.13 7.1250% 7.1250% 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 4.16 4.93 4.2691%-6.5984% 4.2690%-6.5980% 

 
 

 

30.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศเน่ืองจาก            
มีรายการคา้กับเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการค้า เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีทรัสต์รีซีทท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ        
ซ่ึงฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ 1,730,957.14 3,631,122.73 1,730,957.14 3,631,122.73 

 

    

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
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31. การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
รายการสินทรัพย/์หน้ีสิน 

มูลค่ายุติธรรม 
ลาํดบัชั้นมูลค่า

ยุติธรรม เทคนิคการประเมินมูลค่า 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 0.12 55.57 ระดบั 1 มูลค่าต่อหน่วยลงทุนถูกคาํนวณโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม จาํกดั 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ราคาตามสญัญา มูลค่ายุติธรรม   

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ลาํดบัชั้นมูลค่า

ยุติธรรม 
เทคนิค 

การประเมินมูลค่า 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 32.4) 

- 17.35 - 17.92 ระดบั 2 คาํนวณโดยใชมู้ลค่าท่ีประกาศ 
โดยสถาบนัการเงิน 

 

 

32. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

32.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดใชแ้ลว้จาํนวน 0.04 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (31 ธนัวาคม 2559 : จาํนวน 4.20 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

 

32.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการออกหนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร        
เป็นจาํนวน 5.10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559 : จาํนวน 5.00  ลา้นบาท) 

 

32.3 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน อาคารเกบ็สินคา้ อุปกรณ์สาํนกังานและค่าบริการกบับุคคลภายนอก
หลายแห่ง  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระจะตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่า ดงัน้ี 

 

 

 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม  2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม  2559 

ถึงกาํหนดชาํระ - ภายใน  1 ปี 8,138,967.76 9,312,083.38 7,742,967.76 8,940,083.38 
                          - เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,918,766.94 14,189,867.76 7,555,766.94 13,529,867.76 

                 รวม 16,057,734.70 23,501,951.14 15,298,734.70 22,469,951.14 
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32.4   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ
ซ่ึงสญัญาดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 1 ปี 

32.5    บริษทัตกลงทาํสัญญาตวัแทนจาํหน่ายสินคา้กบับริษทัในต่างประเทศ 1 แห่ง โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เป็น
ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้สาํหรับผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ยกเวน้บางประเทศตามท่ีตกลง
กนัในสัญญา สัญญามีกาํหนดอายุ 11 ปี ครบกาํหนดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งน้ีบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งมี
ยอดขายสินคา้ตามเป้าหมายท่ีระบุในสัญญา 

 

32.6    บริษทัตกลงทาํสญัญาตวัแทนจาํหน่ายสินคา้กบับริษทัในต่างประเทศ 1 แห่ง ซ่ึงเป็นรายเดียวกบัขอ้ 32.5 จาํนวน  
2 สญัญา โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้สาํหรับผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ในประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลก ยกเวน้บางประเทศตามท่ีตกลงกนัในสัญญา สัญญามีกาํหนดอายุ 11 ปี ครบกาํหนดในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2566 

 

33. การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 
รายการที่แสดงไวเ้ดิม 

 
จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะ 
การเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,122,776.17  2,964,837.83 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,363,395.11 18,713,610.55 
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 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตน้ทุนขาย 267,735.50 267,735.50 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,121,991.65 2,121,991.65 

 

 (หน่วย : บาท) 
  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตน้ทุนขาย 891,206.50 891,206.50 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ค่าใชจ่้ายในการขาย 543,000.00 - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,172,543.96 7,172,543.96 

 

34.  โครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังาน  
 

รายละเอียดโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังานบริษทัโครงการท่ี 1 มีดงัน้ี 
ระยะเวลาของโครงการ : 4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
รูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ : พนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให ้

  ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
ผูบ้ริหารโครงการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมทิสโก ้จาํกดั 

 

รายละเอียดโครงการสะสมหุน้สาํหรับพนกังานโครงการท่ี 2 สาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร มีดงัน้ี 
ระยะเวลาของโครงการ : 4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
รูปแบบและการจ่ายเงินสมทบโครงการ : กรรมการจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให ้

  ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
ผูบ้ริหารโครงการ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ทิสโก ้จาํกดั 

 

โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่ม
บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบโครงการทั้งส้ินเป็นจาํนวน 0.39 ลา้นบาทและจาํนวน 0.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

35.   การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือใหอ้อก
งบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 

 
 


