
 

 

 

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธันวำคม 2557 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง               
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย               
กำรบัญชีที่ส ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำ            
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร  
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  
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ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
อย่ำงมีเงื่อนไขของข้ำพเจ้ำ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 บริษัทฯไม่ได้รับงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2557 ของบริษัท พี เอ แคปปิตอล จ ำกัด (“บริษัทร่วม”) รวมถึงงบกำรเงินของบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่ำว           
งบกำรเงินงวดล่ำสุดที่บริษัทฯได้รับคืองบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ของบริษัทร่วม ซึ่งตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีเพียงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแตไ่ม่มีงบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำไม่ได้ท ำกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ของบริษัทร่วมรวมถึงงบกำรเงินของบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่ำวเนื่องจำกไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเหล่ำนั้น และข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ ซึ่งเหตุกำรณ์นี้ถือเป็นกำรถูกจ ำกัดขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ยกเว้นผลกระทบซึ่งอำจจะเกิดขึ้นตำมที่กล่ำวไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข 
งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แพนเอเซีย
ฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 



3 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง ตำมที่ปรำกฎในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน
จ ำนวน 156 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 116 ล้ำนบำท) และมีขำดทุนสะสมจ ำนวน 2,650 ล้ำนบำท                            
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2,552 ล้ำนบำท) นอกจำกนี้ บริษัทย่อยหลำยแห่งได้หยุดด ำเนินกิจกำร ปัจจัยดังกล่ำว
แสดงว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมำกเกี่ยวกับควำมสำมำรถใน               
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้                
แต่อย่ำงใด 

เติมพงษ์  โอปนพันธุ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภำพันธ์ 2558 
 



บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 81,683,141           194,651,734         23,489,638           124,420,291         
เงินลงทุนชั่วคราว 7 105,463,337         65,000,000           40,463,337           -                           
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 8 127,519,127         116,130,882         11,408,508           39,463,726           
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอ่ืน 9 6,915,668             9,085,668             -                           -                           
สินค้าคงเหลือ 10 76,688,295           73,031,176           13,003,716           20,327,517           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,836,392             8,958,915             1,214,455             1,103,575             

408,105,960         466,858,375         89,579,654           185,315,109         
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 11 31,092,703           119,506,296         22,967,684           123,260,558         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 439,198,663         586,364,671         112,547,338         308,575,667         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้้าประกัน 12 5,234,249             6,907,698             1,349,000             1,861,000             
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 13 58,000                  32,000                  58,000                  32,000                  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 -                           -                           142,483,155         142,483,155         
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 47,694,443           38,197,460           17,327,966           -                           
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16 8,984,827             3,750,000             7,744,500             -                           
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 -                           20,000,000           1,500,000             -                           
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 17 101,482,323         -                           101,482,323         -                           
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 71,824,748           82,629,624           169,038,518         184,863,723         
ค่าความนิยม 19 -                           -                           -                           -                           
สิทธิการเช่า -                           4,337,752             -                           4,337,752             
ลูกหนี้จากการค้้าประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 -                           -                           -                           -                           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26 4,057,090             4,933,403             -                           -                           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,776,429           21,753,307           13,229,473           13,993,400           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 259,112,109         182,541,244         454,212,935         347,571,030         
รวมสินทรัพย์ 698,310,772         768,905,915         566,760,273         656,146,697         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20 152,718,084         220,254,186         44,727,489           110,747,733         
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 21 244,004,096         250,695,692         46,797,773           78,127,489           
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอ่ืน 9 100,000,000         100,720,547         100,000,000         105,000,000         
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก้าหนดช้าระ
   ภายในหนึ่งปี 913,864                820,721                -                           -                           
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 22 43,404,534           43,404,534           -                           -                           
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 22 -                           11,702,000           -                           11,244,000           
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 170,379                185,600                -                           -                           
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 23 17,685,226           -                           36,119,034           -                           
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,997,567             3,493,421             772,961                924,181                

561,893,750         631,276,701         228,417,257         306,043,403         
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 33,202,427           23,780,340           -                           -                           
รวมหนี้สินหมุนเวียน 595,096,177         655,057,041         228,417,257         306,043,403         
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนด
   ช้าระภายในหนึ่งปี 928,579                1,842,443             -                           -                           
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนด
   ช้าระภายในหนึ่งปี 22 -                           28,071,000           -                           28,071,000           
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,431,389             3,693,019             535,709                1,181,571             
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 23 29,864,613           41,985,568           167,083,714         203,202,748         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26 787,836                443,314                546,743                364,807                
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,381,873             2,953,452             23,000                  23,000                  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 37,394,290           78,988,796           168,189,166         232,843,126         
รวมหนี้สิน 632,490,467         734,045,837         396,606,423         538,886,529         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 2,700,000,000      2,700,000,000      2,700,000,000      2,700,000,000      
   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 2,700,000,000      2,700,000,000      2,700,000,000      2,700,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,677,183             1,677,183             1,677,183             1,677,183             
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย (17,552,525)          (17,552,525)          -                           -                           
ก้าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 24 21,000,000           21,000,000           21,000,000           21,000,000           
   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (2,649,640,641)     (2,680,502,877)     (2,552,457,333)     (2,605,325,015)     
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (66,000)                (92,000)                (66,000)                (92,000)                
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 55,418,017           24,529,781           170,153,850         117,260,168         
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุมของบริษัทย่อย 10,402,288           10,330,297           -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65,820,305           34,860,078           170,153,850         117,260,168         
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 698,310,772         768,905,915         566,760,273         656,146,697         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                           -                           -                           -                           

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขาย 485,375,425       916,056,001       33,867,152         561,769,482       
รายได้จากการรับจ้างผลิต 35,325,854         40,401,062         -                          8,100,541           
ดอกเบี้ยรับ 30,764,637         37,316,729         15,846,668         18,095,066         
ค่าเช่ารับ 960,600              12,861,629         442,200              12,297,339         
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ 31,377,659         559,774,578       10,446,815         247,853,818       
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ -                          314,856,975       -                          314,856,975       
รายได้อ่ืน 24,336,618         50,387,327         19,340,582         32,510,948         
รวมรำยได้ 608,140,793       1,931,654,301    79,943,417         1,195,484,169    
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต 436,901,016       1,052,546,712    14,754,002         701,176,596       
ค่าใช้จ่ายในการขาย 7,691,631           20,026,488         2,946,505           17,813,192         
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 90,908,092         189,427,803       38,482,374         91,946,580         
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,851,329           33,968,529         (48,520,460)        130,988,164       
เงินชดเชยจากการให้ออกจากงาน -                          129,882,230       -                          129,882,230       
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) (4,136,850)          94,459                3,400,000           26,591,665         
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 9,234,246           73,590,824         7,373,692           71,267,998         
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 6,483,826           31,320,954         -                          19,200,000         
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 5,728,966           15,597,919         17,800                12,001,116         
รวมค่ำใช้จ่ำย 554,662,256       1,546,455,918    18,453,913         1,200,867,541    
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 53,478,537         385,198,383       61,489,504         (5,383,372)          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15.2 9,496,983           6,795,911           -                          -                          
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 62,975,520         391,994,294       61,489,504         (5,383,372)          
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (27,647,346)        (65,898,984)        (8,439,886)          (39,432,968)        
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 35,328,174         326,095,310       53,049,618         (44,816,340)        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26 (1,905,019)          (56,912,300)        (181,936)             (47,095,359)        
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีก่อนขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 33,423,155         269,183,010       52,867,682         (91,911,699)        
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (2,027,538)          (32,050,875)        -                          -                          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 31,395,617         237,132,135       52,867,682         (91,911,699)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 26,000                (6,000)                 26,000                (6,000)                 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 26,000                (6,000)                 26,000                (6,000)                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 31,421,617         237,126,135       52,893,682         (91,917,699)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน):
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 30,862,236         232,260,000       52,867,682         (91,911,699)        
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 533,381              4,872,135           

31,395,617         237,132,135       
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 30,888,236         232,254,000       52,893,682         (91,917,699)        
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 533,381              4,872,135           

31,421,617         237,126,135       
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 27 0.06                    0.44                    0.10                    (0.17)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

งบกำรเงินรวม



องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู้ถอืหุน้
ก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของ
 หุน้ของบริษัทฯ ส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำร รวม ผู้มสี่วนได้เสีย

ทุนเรือนหุน้ทีอ่อก ส่วนเกนิมลูคำ่ ทีถ่อืโดย วัดมลูคำ่เงินลงทุน ส่วนของผู้ถอืหุน้ ทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ รวม
และช ำระแลว้ หุน้สำมญั บริษัทย่อย จัดสรรแลว้ ยังไมไ่ด้จัดสรร ในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถอืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556 2,700,000,000             1,677,183                    (17,552,525)                 21,000,000                  (2,912,762,877)            (86,000)                        (207,724,219)               5,458,162                    (202,266,057)               
ก ำไรส ำหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   232,260,000                -                                   232,260,000                4,872,135                    237,132,135                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (6,000)                          (6,000)                          -                                   (6,000)                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   232,260,000                (6,000)                          232,254,000                4,872,135                    237,126,135                
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 2,700,000,000             1,677,183                    (17,552,525)                 21,000,000                  (2,680,502,877)            (92,000)                        24,529,781                  10,330,297                  34,860,078                  

-                                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2557 2,700,000,000             1,677,183                    (17,552,525)                 21,000,000                  (2,680,502,877)            (92,000)                        24,529,781                  10,330,297                  34,860,078                  
ก ำไรส ำหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   30,862,236                  -                                   30,862,236                  533,381                       31,395,617                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   26,000                         26,000                         -                                   26,000                         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   30,862,236                  26,000                         30,888,236                  533,381                       31,421,617                  

ส่วนของผู้มสี่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจ
   ควบคมุของบริษัทย่อยลดลง -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (461,390)                      (461,390)                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 2,700,000,000             1,677,183                    (17,552,525)                 21,000,000                  (2,649,640,641)            (66,000)                        55,418,017                  10,402,288                  65,820,305                  

-                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงินนี้

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บำท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ



องคป์ระกอบอ่ืน
ของสว่นของผู้ถอืหุน้

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
สว่นต่ ำกว่ำทนุจำกกำร

ทนุเรือนหุน้ทีอ่อก สว่นเกนิมลูคำ่ วัดมลูคำ่เงินลงทนุ รวม
และช ำระแลว้ หุน้สำมญั จัดสรรแลว้ ยังไมไ่ดจั้ดสรร ในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย สว่นของผู้ถอืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 2,700,000,000        1,677,183               21,000,000             (2,513,413,316)       (86,000)                            209,177,867                    
ขำดทนุส ำหรับปี -                              -                              -                              (91,911,699)            -                                       (91,911,699)                     
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                              -                              -                              -                              (6,000)                              (6,000)                              
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                              -                              -                              (91,911,699)            (6,000)                              (91,917,699)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 2,700,000,000        1,677,183               21,000,000             (2,605,325,015)       (92,000)                            117,260,168                    

-                                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 2,700,000,000        1,677,183               21,000,000             (2,605,325,015)       (92,000)                            117,260,168                    
ก ำไรส ำหรับปี -                              -                              -                              52,867,682             -                                       52,867,682                      
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                              -                              -                              -                              26,000                             26,000                             
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                              -                              -                              52,867,682             26,000                             52,893,682                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 2,700,000,000        1,677,183               21,000,000             (2,552,457,333)       (66,000)                            170,153,850                    

-                                       
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี้

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม

บรษัิท แพนเอเซยีฟุตแวร ์จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น (ตอ่)

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557

(หนว่ย: บำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 35,328,174         326,095,310       53,049,618         (44,816,340)        
ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (2,027,538)          (32,050,875)        -                          -                          
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 33,300,636         294,044,435       53,049,618         (44,816,340)        
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 12,745,233         41,412,411         7,503,087           22,581,852         
   ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,851,329           33,968,529         (48,520,460)        130,988,163       
   บัญชปีรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) (36,099,052)        19,999,474         (36,186,266)        68,831,706         
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 9,234,246           73,590,824         7,373,692           71,267,998         
   ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (31,377,659)        (559,774,578)      (10,446,815)        (247,853,818)      
   กลับรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (720,547)             -                          -                          -                          
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (9,496,983)          (6,795,911)          -                          -                          
   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) (4,136,850)          94,459                3,400,000           26,591,665         
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,605,683)          (1,283,572)          (59,563)               -                          
   โอนกลับขาดทุนจากการค้ าประกัน -                          (7,511,546)          -                          (7,511,546)          
   ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 6,483,826           31,320,954         -                          19,200,000         
   โอนกลับส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,261,630)          (2,179,549)          (645,862)             (2,054,314)          
   ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ -                          (314,856,975)      -                          (314,856,975)      
   ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 52,201                (503,664)             (55,241)               (750,883)             
   ดอกเบี้ยรับ (30,764,637)        (37,316,729)        (15,846,668)        (18,095,066)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 27,647,346         65,898,984         8,439,886           39,432,968         
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินด าเนินงาน (24,148,224)        (369,892,454)      (31,994,592)        (257,044,590)      
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 4,541,519           159,678,446       34,687,257         131,555,181       
   สินค้าคงเหลือ 32,441,933         230,084,628       43,510,067         168,052,239       
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (877,477)             (993,560)             (110,880)             17,459,875         
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,719,603)          7,845,088           (1,103,888)          131,416              
   สินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพ่ือขาย (7,394,550)          19,424,676         -                          -                          
   ลูกหนี้จากการค้ าประกัน -                          (7,727,987)          7,844,500           21,442,014         
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (24,344,726)        (151,468,216)      (29,281,803)        (122,204,658)      
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (495,854)             (16,110,977)        (151,220)             924,181              
   ประมาณการหนี้สินระยะสั้น -                          (91,162,880)        -                          (91,162,880)        
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 428,421              2,930,341           -                          23,000                
   หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพ่ือขาย 9,422,087           9,626,716           -                          -                          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (12,146,474)        (207,766,179)      23,399,441         (130,824,222)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (3,253,262)          (24,774,584)        (1,244,890)          (10,189,368)        
   รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล 6,250,338           19,496,216         3,112,705           9,815,759           
เงินสดสุทธจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (9,149,398)          (213,044,547)      25,267,256         (131,197,831)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด



ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 1,673,449           (5,913,924)          512,000              (1,861,000)          
เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (40,463,337)        (65,000,000)        (40,463,337)        -                          
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น (950,000)             (1,980,000)          -                          -                          
รับคืนเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,420,000           2,500,000           -                          -                          
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น -                          (5,900,000)          (6,500,000)          (83,526,995)        
รับคืนเงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26,985,114         20,940,000         29,040,156         77,666,839         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย -                          1,230,092,095    -                          908,452,064       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                          8,849,587           -                          8,849,587           
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,380,770)          (8,513,023)          (7,301,934)          (4,582,534)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,047,398         54,762,010         23,160,747         29,294,759         
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (5,800,000)          -                          (5,800,000)          -                          
รับดอกเบี้ย 4,540,553           2,844,925           778,512              5,025,963           
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 14,072,407         1,232,681,670    (6,573,856)          939,318,683       
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (67,536,102)        (414,139,245)      (66,020,244)        (317,180,747)      
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอ่ืน -                          (15,544,360)        (5,000,000)          (77,950,000)        
ช าระคืนหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน (820,721)             (1,062,000)          -                          -                          
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (39,773,000)        (366,479,657)      (39,315,000)        (251,599,107)      
จ่ายดอกเบี้ย (9,761,779)          (45,940,719)        (9,288,809)          (38,056,548)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (117,891,602)      (843,165,981)      (119,624,053)      (684,786,402)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (112,968,593)      176,471,142       (100,930,653)      123,334,450       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 194,651,734       18,180,592         124,420,291       1,085,841           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดปลำยปี 81,683,141         194,651,734       23,489,638         124,420,291       

-                          -                          -                          -                          

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่ไม่ใชเ่งินสด
   ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่จ่ายช าระ -                          7,944                  -                          7,944                  
   โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นสินทรัพย์ที่ใชภ้ายในกิจการ -                          16,746,577         -                          -                          
   โอนสินทรัพย์ที่ใชใ้นการด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 95,808,143         -                          95,808,143         -                          
   เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น
      จากการรับช าระหนี้จากลูกหนี้บริษัทย่อย -                          -                          25,072,466         -                          
   เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้นจากการรับช าระหนี้
      จากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,097,977           -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิล ำเนำ
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิต จ ำหน่ำยและส่งออกผลิตภัณฑ์รองเท้ำ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯมีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจในปี 2556 ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กำรลงทุนในบริษัท
ต่ำงๆ (Holding Company) ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 177/20 หมู่ 5 ต ำบลหนองขำม 
อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

ตำมที่ปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 156 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 116 ล้ำนบำท) 
และมีขำดทุนสะสมจ ำนวน 2,650 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2,552 ล้ำนบำท) นอกจำกนี ้
บริษัทย่อยหลำยแห่งได้หยุดด ำเนินกิจกำร ถึงแม้ว่ำปัจจัยดังกล่ำวจะท ำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปี 2557 
และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ขำยทรัพย์สินถำวรบำงส่วนออกไปในรำคำ 33 ล้ำนบำท และ 1,285 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 23 ล้ำนบำท และ 938 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) เพื่อน ำไปจ่ำย
ช ำระหนี้สินและเพิ่มสภำพคล่องให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อย และบริษัทฯมีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวงบกำรเงินนี้จึงยังคงจัดท ำขึ้นภำยใต้ข้อสมมติกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกิจกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี ้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำร
บัญช ี
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตรำร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ไทย 100.00 100.00 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จ ำกัด ผลิต จ ำหน่ำยและสง่ออก

รองเท้ำและรับจ้ำงย้อม 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จ ำกัด                                                          ผลิตรองเท้ำและกระเป๋ำ ไทย 100.00 100.00 
บริษัท พิมำยฟุตแวร์ จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ไทย 100.00 100.00 
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ไทย 100.00 100.00 
บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ไทย 100.00 100.00 
บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตและฉีดชิ้นส่วน

พลำสติก 
ไทย 92.53 92.53 

บริษัท อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ไทย 96.07 96.07 
บริษัท หันคำบำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด ผลิตหน้ำผ้ำรองเท้ำ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท แพนเทค อำร์แอนด์ดี จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ไทย 100.00 100.00 
บริษัท แพนเอเซียกำร์เม้นท์ ประเทศลำว จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ลำว 100.00 100.00 
     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด     
บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จ ำกัด ผลิตชิ้นส่วนรองเท้ำ ไทย 100.00 100.00 
บริษัท แพนคอมโพเน้นท์ จ ำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทกับ

กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2557) 
อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี ไทย 100.00 100.00 

บริษัท แพนอัปเปอร์ จ ำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทกับ 
กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2557) 

อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี ไทย 100.00 100.00 

บริษัท บุรีรัมย์ แพนฟุตแวร์ จ ำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทกับ
กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2557) 

อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี ไทย 69.27 69.27 

ข) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

ง) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออก
จำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว  
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จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม ่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมี
รำยละเอียดดังน้ี 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้ 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนที่

ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 
ฉบับที่ 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำที่ท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 
ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร

ปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 
ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

แนวปฏิบัตทิำงกำรบัญชีส ำหรับกำรบันทึกบัญชีหุ้นปันผล 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินนี้  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนำคต 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ ำนวนมำก 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในคร้ังนี้
ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้
มำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ                 
งบกำรเงินนี้ในปีที่น ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ 
ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน  

 มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้
กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในก ำไรขำดทุนก็ได้  

ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยทันทีในก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่เกิดรำยกำร ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินว่ำเมื่อน ำมำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้มำใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมำรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุน
ดังกล่ำวทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำนและก ำไรสะสมยกมำในงบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม โดย
ใช้แทนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมก ำหนดอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 
27 เร่ือง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักกำรเกี่ยวกับ
กำรพิจำรณำว่ำผู้ลงทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่ำ
ตนควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำร
ที่เข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่ำตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวน
ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน ำบริษัทใดใน
กลุ่มกิจกำรมำจัดท ำงบกำรเงินรวมบ้ำง 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่อ                     
งบกำรเงินในปีที่เร่ิมน ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น  

มำตรฐำนฉบับนี้ก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทย่อย 
กำรร่วมกำรงำน บริษัทร่วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้มีผลต่อกำร
เปิดเผยข้อมูลและกำรแสดงรำยกำรเท่ำนั้น และไม่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินหรือผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มำตรฐำนฉบับนี้ก ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรม  กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตำมข้อก ำหนด
ของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอ่ืน  กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้  
และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใช้มำตรฐำนน้ี 

จำกกำรประเมินเบื้องต้น ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนข้ำงต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี
นัยส ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำใน
ใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มี
ข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

4.3 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อ           
หนี้สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้  
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4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  (ตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรือ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำววัดมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนซึ่ง
ใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต 

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่ำวบันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนเมื่อได้จ ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)   

ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย  

ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน  

 มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ท ำกำรสุดท้ำยของปี  

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน  

 เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน 
จะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่งรวมต้นทุนกำรท ำ
รำยกำร หลังจำกนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำ
สะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณ
ผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่ตัดรำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี 
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4.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) อำคำรและอุปกรณ์แสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)  

 ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5 - 20 ป ี
อำคำรโรงงำนและสิ่งปลูกสร้ำง - 20 - 25 ป ี
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ - 5 - 10 ป ี
เคร่ืองตกแต่งและเครื่องใช้ส ำนักงำน - 3 - 5 ป ี
ยำนพำหนะ - 3 - 5 ป ี
สำธำรณูปโภค - 5 - 10 ป ี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดต้ังและก่อสร้ำง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือ
คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์  รำยกำร               
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯและ
บริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

4.8 ค่ำควำมนิยม  

บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สูง
กว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำสูงกว่ำ
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันที 

บริษัทฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตำมที่มีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น 

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวม
กิจกำรให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)                
ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และบริษัทฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และ
บริษัทฯไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต 



 

 9 

4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษัทฯที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้แก่ผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว 
ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ 

 สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้
เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรน้ัน 

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 
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4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์
ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี บริษัทฯและ             
บริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ก ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันที 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรูเ้งินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

  

 



 

 11 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้
ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรหรือขำดทุน  

4.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  

4.15 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี
และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้น  
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว  หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำง
แน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.16 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 

 สินทรัพย์สุทธิของส่วนงำนที่ยกเลิกที่ถือไว้เพื่อขำยแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำยุติธรรมหลังหัก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ 

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่ถือไว้เพื่อขำยแสดงด้วยรำคำทุนหรือ
มูลค่ำยุติธรรมที่ต่ ำกว่ำ 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ                 
งบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้  กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังน้ี 

 สัญญำเช่ำ  

 กำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและ                 
บริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยุของหน้ีที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ 

 กำรประมำณรำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรขำยสินค้ำ                 
โดยค ำนึงถึงมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำ อำยุของสินค้ำคงเหลือที่คงค้ำงและสภำพกำรจัดเก็บ
สินค้ำ เป็นต้น 
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 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยและเงินลงทุน
ทั่วไปเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำน
หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือ
เป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและค่ำเสื่อมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของสินทรัพย์
เหล่ำนั้น และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกนี้  ฝ่ ำยบริหำรจ ำ เป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 ค่ำควำมนิยม  

 ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำใน
ภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ 
หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่ เหมำะสมในกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หัก
ภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตใน          
แต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 
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 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 30.4 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 240 259 8 3 
เงินฝำกธนำคำร 81,443 194,393 23,482 124,417 
รวม 81,683 194,652 23,490 124,420 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 
0.63 ต่อปี) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ร้อยละ 0.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 0.63 ต่อปี)) 

7. เงินลงทุนชั่วครำว 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินฝำกประจ ำมีอำยุ 4 เดือน และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 
1.05 - 2.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ 2.63 ต่อปี) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ร้อยละ 1.05 ต่อปี (2556: ไม่มี)) 

8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

     (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 29,853 30,186 - - 
ค้ำงช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  28,998 27,359 485 1,120 
3 - 6 เดือน 8,942 4,725 493 985 
6 - 12 เดือน 13,708 9,375 321 - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 67,984 70,299 231 231 

รวม 149,485 141,944 1,530 2,336 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (63,718) (64,228) (231) (87) 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธ ิ 85,767 77,716 1,299 2,249 
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     (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 19,700 12,091 - 221 
ค้ำงช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  12,009 8,677 312 471 
3 - 6 เดือน 307 2,124 133 1,991 
6 - 12 เดือน 231 6,402 137 6,247 
มำกกว่ำ 12 เดือน 11,476 12,247 174 198 

รวม 43,723 41,541 756 9,128 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,800) (15,004) (7) (3,230) 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน, สุทธ ิ 32,923 26,537 749 5,898 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธ ิ 118,690 104,253 2,048 8,147 
     
ลูกหนี้อื่น     
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 339,083 346,242 168,605 203,506 
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 15,134 14,539 5,424 6,035 
รวม 354,217 360,781 174,029 209,541 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (345,388) (348,903) (164,668) (178,224) 
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 8,829 11,878 9,361 31,317 
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 127,519 116,131 11,409 39,464 
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9. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2557 2556 2557 2556  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย 
(ได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ - - 4 5 

 
 
ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 

ดอกเบี้ยรับ - - 15 17 ร้อยละ 7.50 ต่อป ี
ค่ำเช่ำรับ - - - 1 ตำมที่ระบุในสัญญำ 
รำยได้อื่น - - 5 3 ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่มหรือรำคำ 

ตำมสัญญำ 
ซื้อสินค้ำ - - 3 21 ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำจ้ำงผลิต - - - 5 ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - - 3 ตำมที่ระบุในสัญญำ 
      
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม       
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 4 8 - - ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ดอกเบี้ยรับ 28 32 - - ร้อยละ 3.00 - 8.63 ต่อปี 
ค่ำเช่ำรับ 1 5 - 4 ตำมที่ระบุในสัญญำ 
รำยได้อื่น 1 3 - - ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่มหรือรำคำ

ตำมสัญญำ 
ซื้อสินค้ำ 9 30 - 22 ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น - 2 - - ตำมที่ระบุในสัญญำ 
      
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 269 220 - 3 ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต 1 11 - - ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำเช่ำรับ - 4 - 4 ตำมที่ระบุในสัญญำ 
รำยได้อื่น 3 2 1 - ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่มหรือรำคำ 

ตำมสัญญำ 
ซื้อสินค้ำ 8 11 - 1 ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำจ้ำงผลิต - - 1 - ต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำสำธำรณูปโภค 10 10 - 9 ตำมที่ระบุในสัญญำ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 8 15 - 1 ตำมที่ระบุในสัญญำ 
      
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน       
ดอกเบี้ยจ่ำย 5 5 5 5 ร้อยละ 4.9 ต่อปี 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียด
ดังนี ้
  (หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)     
บริษัทย่อย - - 113,624 134,554 
บริษัทร่วม 262,280 266,053 18,239 30,266 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 226,288 222,133 38,272 41,022 
รวม 488,568 488,186 170,135 205,842 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (397,940) (402,992) (161,266) (175,025) 
สุทธิ 90,628 85,194 8,869 30,817 

ลูกหนี้จำกกำรค้ ำประกัน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 17,055 24,900 
บริษัทร่วม 36,286 36,286 36,286 36,286 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 14,734 14,734 14,734 14,734 
รวม 51,020 51,020 68,075 75,920 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (51,020) (51,020) (68,075) (75,920) 
สุทธิ - - - - 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 21)     
บริษัทย่อย - - 7,246 20,166 
บริษัทร่วม 26,543 27,116 289 517 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 51,380 64,136 29,394 35,640 
รวม 77,923 91,252 36,929 56,323 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอ่ืน 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอ่ืน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2557 
และ 2556 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 

  (หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 2557 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31  ธันวำคม 2557 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่ เก่ียวข้องกันและ
กิจกำรอื่น 

    

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
 บริษัท หนองฉำงรับเบอร์ จ ำกัด 850 - - 850 
 บริษัท พี เอ แคปปิตอล จ ำกัด 2,533 - - 2,533 
รวม 3,383 - - 3,383 
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  (หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 2557 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31  ธันวำคม 2557 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
 บริษัท นำรำยณ์ บำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด 500 - (300) 200 
 บริษัท ไทยซังชินนิวแมททีเรียล จ ำกัด 2,600 - - 2,600 
 บริษัท แพนเวย์ออฟไลฟ์ จ ำกัด 990 - (990) - 
 บริษัท แพนไบโอเทค จ ำกัด 990 - (750) 240 
 บริษัท เนชั่นรัลอำร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด  4,000 - (1,000) 3,000 
 บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด - 950 (300) 650 
รวม 9,080 950 (3,340) 6,690 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 12,463 950 (3,340) 10,073 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,950) - 300 (3,650) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 
สุทธิ 8,513 950 (3,040) 6,423 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรอื่น 573 - (80) 493 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและ
กิจกำรอื่น - สุทธิ 9,086 950 (3,120) 6,916 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 
และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 

  (หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 2557 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31  ธันวำคม 2557 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม     
  บริษัท แพนเอเซียเลทเธอร์ จ ำกัด 44,760 - (44,760) - 
  บริษัท พี เอ แคปปิตอล จ ำกัด 395,785 - (5,000) 390,785 
  บริษัท พี.แอล.จอห์น อินดัสทรี่ จ ำกัด 10,700 - - 10,700 
  บริษัท เพคเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 9,540 - - 9,540 

รวม 460,785 - (49,760) 411,025 
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  (หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 2557 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31  ธันวำคม 2557 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
  บริษัท รังสิตฟุตแวร์ จ ำกัด 2,109 - - 2,109 
  บริษัท แพนเทค แมชชินเนอรี ่จ ำกัด 2,180 - (360) 1,820 
  บริษัท รังสิต โพลีเมอร์ จ ำกัด 3,721 - (3,721) - 

รวม 8,010 - (4,081) 3,929 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 468,795 - (53,841) 414,954 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (448,795) - 33,841 (414,954) 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ 20,000 - (20,000) - 

 

  (หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 2557 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

 บริษัทโมเดอร์นเทคโนโลยีคอมโพเน้นท์ จ ำกัด 24,400 5,000 (7,000) 22,400 
 บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด 174,040 - (22,040) 152,000 
 บริษัท พิมำยฟุตแวร์ จ ำกัด 23,050 - - 23,050 
 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคิวริต้ี ฟุตแวร์ จ ำกัด - 1,500 - 1,500 

รวม 221,490 6,500 (29,040) 198,950 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

 บริษัท  รังสิตฟุตแวร์  จ ำกัด 2,109 - - 2,109 

รวม 2,109 - - 2,109 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 223,599 6,500 (29,040) 201,059 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (223,599) - 24,040 (199,559) 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ - 6,500 (5,000) 1,500 
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 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอ่ืน  

ยอดคงค้ำงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
และ 2556 และกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม 2557 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัและกิจกำรอืน่   
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน    
 นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ 100,000 - 100,000 
รวม 100,000 - 100,000 
กิจกำรอื่น    
 กองทุนสัจจะออมทรัพย์ 721 (721) - 
รวม 721 (721) - 
รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น 100,721 (721) 100,000 

 
 
 
 
 

 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ              
ณ วันที่  

1 มกรำคม 2557 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2557 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั    
บริษทัย่อย    
  บริษัท ดบัเบิ้ลยบูีแอลพี จ ำกัด                                                    5,000 (5,000) - 
รวม 5,000 (5,000) - 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน    
  นำยบุณยสิทธิ ์โชควัฒนำ 100,000 - 100,000 
รวม 100,000 - 100,000 
รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 105,000 (5,000) 100,000 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,235 9,104 13,210 5,414 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน   92 53 66 42 

รวม 17,327 9,157 13,276 5,456 

 ภำระค้ ำประกันให้กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระจำกกำรค้ ำประกันให้กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 30.3 ก) 

10. สินค้ำคงเหลือ 

    (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินค้ำส ำเร็จรูป 86,652 114,034 (45,007) (71,481) 41,645 42,553 
งำนระหว่ำงท ำ 26,147 24,915 (12,079) (11,503) 14,068 13,412 
วัตถุดิบ 102,042 108,989 (81,863) (92,064) 20,179 16,925 
วัตถุดิบระหว่ำงทำง - 141 - - - 141 
วัสดุสิ้นเปลือง 796 - - - 796 - 
รวม 215,637 248,079 (138,949) (175,048) 76,688 73,031 

 

    (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินค้ำส ำเร็จรูป 44,156 78,004 (31,152) (57,676) 13,004 20,328 
วัตถุดิบ 65,446 75,108 (65,446) (75,108) - - 
รวม 109,602 153,112 (96,598) (132,784) 13,004 20,328 



 

 22 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็น
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ เป็นจ ำนวน 1 ล้ำนบำท (2556: 79 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี 
(2556: 79 ล้ำนบำท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำ
สินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 37 ล้ำนบำท (2556: 56 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 36 ล้ำนบำท 
(2556: 10 ล้ำนบำท)) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี 

11.  สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 

 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 
2556 สรุปได้ดังนี้ 
  (หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม 

 

สินทรัพย์ของ
บริษทัย่อย 

อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 

ที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555 70,054 227,531 573,872 871,457 
โอนออกเปน็สินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งำน - - (16,746) (16,746) 
ลดลงระหว่ำงป ี (19,425) - - (19,425) 

จ ำหน่ำยระหว่ำงป ี (26,931) (131,723) (557,126) (715,780) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 23,698 95,808 - 119,506 
โอนไปเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - (95,808) - (95,808) 

เพิ่มขึ้นระหว่ำงป ี 7,395 - - 7,395 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 31,093 - - 31,093 
 

  (หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

เงินลงทุนใน
บริษทัย่อย 

อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 

ที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555 36,302 685,165 74,245 795,712 

จ ำหน่ำยระหว่ำงป ี (8,850) (589,357) (74,245) (672,452) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 27,452 95,808 - 123,260 
โอนไปเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - (95,808) - (95,808) 
ลดลงระหว่ำงป ี (3,400) - - (3,400) 
จ ำหน่ำยระหว่ำงป ี (1,084) - - (1,084) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 22,968 - - 22,968 
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 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติให้ขำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญ
ทั้งหมดในบริษัท ชัยนำทรับเบอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในอัตรำร้อยละ  100 
ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งจ ำนวน 149,993 หุ้นในรำคำหุ้นละ 59 บำท รวมเป็นเงิน 9                 
ล้ำนบำท บริษัทฯได้จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยในปี 2555 และขำยเงิน
ลงทุนดังกล่ำวในเดือนกรกฎำคม 2556 โดยบันทึกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนจ ำนวน 1 ล้ำนบำทใน
ก ำไรหรือขำดทุนรวม 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติให้ขำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญ
ในบริษัท หันคำบำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในอัตรำร้อยละ 100 
ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่งจ ำนวน 5,693 หุ้นในรำคำหุ้นละ 201 บำท รวมเป็นเงิน 1.1                 
ล้ำนบำท บริษัทฯได้จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยในปี 2555 และขำยเงิน
ลงทุนดังกล่ำวในเดือนกรกฎำคม 2557 โดยบันทึกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนจ ำนวน 1.6 ล้ำนบำทใน
ก ำไรหรือขำดทุนรวม 

บริษัทฯได้น ำสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ ำนวน 94              
ล้ำนบำท ไปค้ ำประกันเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

12. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค้ ำประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำเงินฝำกประจ ำไปค้ ำประกันไว้กับ
สถำบันกำรเงินเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ ำประกันที่ธนำคำรออกให้ในนำมของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 

13. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย 

 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จ ำกัด (มหำชน) 124 124 
บริษัท บำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) 758,294 758,294 
รวมเงินลงทุน - รำคำทุน 758,418 758,418 
หัก: ส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (66) (92) 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (758,294) (758,294) 

เงินลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิ 58 32 

บริษัทฯได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท บำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด 
(มหำชน) ที่อยู่ในขั้นตอนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรแล้วทั้งจ ำนวน  
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
      (หน่วย: พันบำท) 

บริษัท ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน มูลค่ำสุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จ ำกัด  400,000 400,000 100 100 467,968 467,968 (467,968) (467,968) - - 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล                  

คิวริต้ี ฟุตแวร์ จ ำกัด 350,000 350,000 100 100 349,999 349,999 (349,999) (349,999) - - 
บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซีย   

ฟุตแวร์  จ ำกัด 350,000 350,000 100 100 443,523 443,523 (443,523) (443,523) - - 
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์                    

รับเบอร์ จ ำกัด 370,000 370,000 100 100 385,887 385,887 (385,887) (385,887) - - 
บริษัท พิมำยฟุตแวร์ จ ำกัด 100,000 100,000 100 100 115,969 115,969 (115,969) (115,969) - - 
บริษัท ดับเบ้ิลยูบีแอลพี จ ำกัด                                                    30,000 30,000 100 100 43,371 43,371 - - 43,371 43,371 
บริษัท แพนเทค อำร์แอนด์ดี 

จ ำกัด 150,000 150,000 100 100 149,998 149,998 (149,998)  (149,998) - - 
บริษัท อินโนเวชั่น นครหลวง  

ฟุตแวร์  จ ำกัด 350,150 350,150 96 96 264,290 264,290 (264,290) (264,290) - - 
บริษัท พอนเท็กซ์                   

(ประเทศไทย) จ ำกัด 60,800 60,800 93 93 122,112 122,112 (23,000) (23,000) 99,112 99,112 

รวม     2,343,117 2,343,117 (2,200,634) (2,200,634) 142,483 142,483 

15.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

15.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พันบำท) 

   งบกำรเงินรวม 

บรษิัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

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

บริษัท พี เอ แคปปิตอล จ ำกัด ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำ
ปลีก จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภคและบริโภค 
สถำนีบริกำรน้ ำมัน ไทย 43.67 43.67 375,157 375,157 - - 

บริษัท หนองฉำงรับเบอร์ จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ไทย 28.82 28.82 12,000 12,000 - - 
บริษัท อุทัย บำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด หยุดด ำเนินกำร ไทย 28.82 28.82 8,999 8,999 - - 
บริษัท อำภำกร อุตสำหกรรม จ ำกัด รับจ้ำงผลิตและซ่อม

แม่พิมพ์ ไทย 33.36 33.36 11,672 11,672 12,708 11,614 
บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จ ำกัด ผลิตและรับจ้ำงผลิต

รองเท้ำ ชิ้นส่วน
รองเท้ำ ไทย 47.24 47.24 89,415 89,415 34,986 26,583 

บริษัท พี.แอล.จอห์น อินดัสทรีส์ จ ำกัด อยู่ระหว่ำงกำร              
ช ำระบัญชี ไทย 19.25 19.25 7,700 7,700 - - 

รวม     504,943 504,943 47,694 38,197 
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   (หน่วย: พันบำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังข้ึน 
ในประเทศ 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

 
รำคำทุน 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ         
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ตำมวิธีรำคำทุน - 

สุทธิ 

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

บริษัท พี เอ แคปปิตอล 
จ ำกัด 

ประกอบกิจกำร
ร้ำนค้ำปลีก 
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภคและ
บริโภค สถำนี
บริกำรน้ ำมัน 

 
 
 

ไทย 5.62 5.62 64,559 64,559 (64,559) (64,559) - - 
บริษัท แอดแวนเทจ
ฟุตแวร์ จ ำกัด 

ผลิตและรับจ้ำงผลิต
รองเท้ำและ
ชิ้นส่วนรองเท้ำ ไทย 32.38 - 17,328 - - - 17,328 - 

รวม     81,887 64,559 (64,559) (64,559) 17,328 - 

 ในเดือนกันยำยนและเดือนตุลำคม 2557 บริษัทย่อยสองแห่งได้จ่ำยช ำระหนี้มูลค่ำ 17.3 ล้ำนบำท                    
โดยช ำระเป็นหุ้นสำมัญของบริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จ ำกัด จ ำนวนรวม 1,188,475 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 32.38 ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 

15.2 ส่วนแบ่งก ำไร  

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

บริษทั ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่ำงปี 
 2557 2556 

บริษทั อำภำกร อุตสำหกรรม จ ำกัด 1,094 1,054 
บริษทั แอดแวนเทจฟุตแวร์ จ ำกัด 8,403 5,742 

รวม 9,497 6,796 

15.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ขำดทุนเกินทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4 แห่ง ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ส่วนแบ่งผล
ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่ำวจนมูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสียเท่ำกับศูนย์ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจำกบริษัทฯและ
บริษัทย่อยไม่ได้มีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินัยที่ต้องจ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระผูกพันของ
บริษัทร่วมดังกล่ำว 
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 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมตำมรำคำทุนส่วนหนึ่งจ ำนวน 375 ล้ำนบำท เป็นเงินลงทุน
ในบริษัท พี เอ แคปปิตอล จ ำกัด (“บริษัทร่วม”) บริษัทฯไม่ได้รับงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่             
31 ธันวำคม 2557 ของบริษัทร่วมรวมถึงงบกำรเงินของบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่ำว แต่ได้รับ             
งบกำรเงินล่ำสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ของบริษัทร่วม ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งมี
เพียงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยไม่มีงบกำรเงินรวมทั้งที่บริษัทร่วมดังกล่ำวมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสีย
เป็นศูนย์บำทแล้ว 

15.4 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

บริษัท 

ทุนเรียกช ำระ 
ณ วันที่                       

31 ธันวำคม 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 

รำยได้รวม
ส ำหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที ่
31 ธันวำคม 

ก ำไร (ขำดทุน) 
ส ำหรับปี 
สิ้นสุดวันที ่
31 ธันวำคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษัท พี เอ แคปปิตอล จ ำกัด * 1,054 * 146 * 588 * 87 * (227) 
บริษัท หนองฉำงรับเบอร์ จ ำกัด 40 40 3 3 57 57 1 1 1 1 
บริษัท อุทัย บำงกอกรับเบอร์ จ ำกัด 30 30 3 4 49 49 1 1 1 1 
บริษัท อำภำกร อุตสำหกรรม จ ำกัด 22 22 38 43 7 12 30 31 3 3 
บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จ ำกัด 367 367 99 82 28 28 253 253 18 12 

*บริษัทฯไม่ได้รับงบกำรเงินของบริษัท พี เอ แคปปิตอล จ ำกัด ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 15.3 

บริษัท พ.ีแอล.จอห์น อินดัสทรี่ จ ำกัด อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญช ีตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 15.1 
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16. เงินลงทุนในกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 เงินลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีรำยละเอียดดังน้ี  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

บริษัท รำคำทุน 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
ของเงินลงทุน มูลค่ำสุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จ ำกัด 500 500 - (500) 500 - 
บริษัท นูทรีชั่น เฮ้ำส์ จ ำกัด 13,598 12,500 (8,232) (12,500) 5,366 - 
บริษัท ไทยทำคำยำ จ ำกัด 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 
บริษัท แพน ลอง จอห์น จ ำกัด 1,750 1,750 (1,631) - 119 1,750 
บริษัท เนเชอรัล อำร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด 1,000 1,000 - (1,000) 1,000 - 
บริษัท บ้ำนแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จ ำกัด 130,000 130,000 (130,000) (130,000) - - 
บริษัท แพนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 2,000 2,000 (2,000) (2,000) - - 
รวม 150,848 149,750 141,863 146,000 8,985 3,750 

 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัท รำคำทุน 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
ของเงินลงทุน มูลค่ำสุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จ ำกัด 1,050 - - - 1,050 - 
บริษัท นูทรีชั่น เฮ้ำส์ จ ำกัด 4,268 - - - 4,268 - 
บริษัท ไทยทำคำยำ จ ำกัด 2,308 - - - 2,308 - 
บริษัท แพน ลอง จอห์น จ ำกัด 119 - - - 119 - 
รวม 7,745 - - - 7,745 - 

 ในเดือนกันยำยน 2557 บริษัทร่วมแห่งหนึ่งได้จ่ำยช ำระหนี้มูลค่ำ 1.1 ล้ำนบำทแก่บริษัทย่อย โดย
ช ำระเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 

 ในเดือนธันวำคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จ่ำยช ำระหนี้มูลค่ำ 7.7 ล้ำนบำทแก่บริษัทฯ โดยช ำระ
เป็นหุ้นสำมัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 4 แห่ง 
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17. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ที่ดินและ                    

ส่วนปรับปรงุที่ดนิ อำคำร รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557:    
รำคำทุน 101,281 9,246 110,527 
หัก  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (145) (6,049) (6,194) 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (2,851) (2,851) 
มูลค่ำตำมบัญช ี- สุทธิ 101,136 346 101,482 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้
ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี - - 
โอนมำจำกสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 95,808 - 
ซื้อเพิ่ม 5,800 - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (126) - 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 101,482 - 

 มูลค่ำยุติธรรมของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีมูลค่ำ 152.5 ล้ำนบำท ซึ่ง
ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำด  

บริษัทฯได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 
94 ล้ำนบำท ไปค้ ำประกันเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
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18.  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดินและ อำคำร เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง   สินทรัพย์ระหว่ำง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงำนและ และ และเครื่องใช้    ติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง อุปกรณ ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ สำธำรณูปโภค และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2556 26,057 91,557 1,533,060 309,562 15,026 8,371 7,062 1,990,695 
ซื้อเพิ่ม - 766 3,323 1,146 4 8 6,213 11,460 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (1,855) (10,448) (480,905) (108,145) (5,055) (14,294) (2,864) (623,566) 
โอนเข้ำ (ออก) - 1,382 5,911 1,462 - - (8,755) - 
โอนมำจำก (โอนไป) เป็นสนิทรัพยร์อกำรขำย (1,550) (3,113) 315,912 40,187 282 12,775 - 364,493 
ส่วนที่เปลี่ยนแปลงสถำนะบรษิัท - (5,097) (57,197) (8,471) - (660) (935) (72,360) 

31 ธันวำคม 2556 22,652 75,047 1,320,104 235,741 10,257 6,200 721 1,670,722 
ซื้อเพิ่ม - 606 1,537 1,311 - 756 4,171 8,381 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (1,265) (15,958) (168,906) (47,586) (10) (1,248) (65) (235,038) 
โอนเข้ำ (ออก) - 1,753 - 2,313 - - (4,066) - 

31 ธันวำคม 2557 21,387 61,448 1,152,735 191,779 10,247 5,708 761 1,444,065 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดินและ อำคำร เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง   สินทรัพย์ระหว่ำง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงำนและ และ และเครื่องใช้    ติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง อุปกรณ ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ สำธำรณูปโภค และก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2556 247 56,706 1,355,983 286,088 12,443 7,790 5 1,719,262 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - 2,592 36,452 4,879 307 152 - 44,382 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - (3,634) (458,734) (105,100) (4,290) (14,296) - (586,054) 
โอนมำจำก (โอนไป) เป็นทรัพย์สินรอกำรขำย - (1,706) 289,600 36,203 281 12,775 - 337,153 
ส่วนที่เปลี่ยนแปลงสถำนะบรษิัท - (2,864) (50,533) (7,856) - (660) - (61,913) 

31 ธันวำคม 2556 247 51,094 1,172,768 214,214 8,741 5,761 5 1,452,830 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - 2,111 7,657 2,079 99 129 - 12,075 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - (9,394) (154,436) (47,350) (10) (1,068) - (212,258) 

31 ธันวำคม 2557 247 43,811 1,025,989 168,943 8,830 4,822 5 1,252,647 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ         
1 มกรำคม 2556 3,010 5,780 31,354 38 - - - 40,182 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - 3,635 90,159 1,422 - 180 65 95,461 
ลดลงระหว่ำงปี (3,010) - (18,836) (23) - - - (21,869) 
โอนมำจำกสินทรัพย์รอกำรขำย - - 10,594 - - - - 10,594 

31 ธันวำคม 2556 - 9,415 113,271 1,437 - 180 65 124,368 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - 5,385 54 - - - 5,439 
ลดลงระหว่ำงปี - (6,563) (14,158) (142) - (180) (65) (21,108) 

31 ธันวำคม 2557 - 2,852 104,498 1,349 - - - 108,699 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดินและ อำคำร เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง   สินทรัพย์ระหว่ำง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงำนและ และ และเครื่องใช้    ติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง อุปกรณ ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ สำธำรณูปโภค และก่อสร้ำง รวม 

ส่วนที่เป็นเงินลงทุนที่ถือไว้รอขำย         
31 ธันวำคม 2556 - 3,864 5,055 1,472 - 7 496 10,894 

31 ธันวำคม 2557 - 3,864 5,055 1,472 - 7 496 10,894 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธันวำคม 2556 22,405 10,674 29,010 18,618 1,516 252 155 82,630 

31 ธันวำคม 2557 21,140 10,921 17,193 20,015 1,417 879 260 71,825 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี    
2556 (จ ำนวน 22 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)  44,382 

2557 (จ ำนวน 6 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)  12,075 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดินและ อำคำร เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง   สินทรัพย์ระหว่ำง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงำนและ และ และเครื่องใช ้   ติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง อุปกรณ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ สำธำรณูปโภค และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2556 111,004 73,888 497,098 61,336 8,065 1,519 795 753,705 
ซื้อเพิ่ม - - 2,128 71 - - 2,392 4,591 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - (6,036) (187,837) (11,711) (2,508) (1,519) (2,864) (212,475) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 323 - - - (323) - 

31 ธันวำคม 2556 111,004 67,852 311,712 49,696 5,557 - - 545,821 
ซื้อเพิ่ม - 606 1,235 534 - 756 4,171 7,302 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (12,350) - (33,301) (3,431) - - - (49,082) 
โอนเข้ำ (ออก) - 1,753 - 2,313 - - (4,066) - 

31 ธันวำคม 2557 98,654 70,211 279,646 49,112 5,557 756 105 504,041 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2556 - 5,210 384,085 57,343 5,909 1,491 - 454,038 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - 2,318 16,917 1,621 788 31 - 21,675 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - (997) (170,432) (11,348) (1,884) (1,522) - (186,183) 
31 ธันวำคม 2556 - 6,531 230,570 47,616 4,813 - - 289,530 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - 2,821 2,301 1,087 589 36 - 6,834 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - (28,597) (3,401) - - - (31,998) 

31 ธันวำคม 2557 - 9,352 204,274 45,302 5,402 36 - 264,366 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดินและ อำคำร เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง   สินทรัพย์ระหว่ำง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงำนและ และ และเครื่องใช ้   ติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง อุปกรณ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ สำธำรณูปโภค และก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ         
1 มกรำคม 2556 3,010 - - - - - - 3,010 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - 71,427 - - - - 71,427 
ลดลงระหว่ำงปี (3,010) - - - - - - (3,010) 

31 ธันวำคม 2556 - - 71,427 - - - - 71,427 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - 3,579 - - - - 3,579 
ลดลงระหว่ำงปี - - (4,370) - - - - (4,370) 

31 ธันวำคม 2557 - - 70,636 - - - - 70,636 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธันวำคม 2556 111,004 61,321 9,715 2,080 744 - - 184,864 

31 ธันวำคม 2557 98,654 60,859 4,736 3,810 155 720 105 169,039 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี      
2556 (จ ำนวน 17 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)  21,675 

2557 (จ ำนวน 7 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)  6,834 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำ
ภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท (2556: 4 ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำ
หมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่  มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 797 ล้ำนบำท (2556: 1,037 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 77 ล้ำนบำท (2556: 175 ล้ำนบำท)) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวนประมำณ 21               
ล้ำนบำท (2556: 39 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 145 ล้ำนบำท (2556: 173 ล้ำนบำท)) 

19.  ค่ำควำมนิยม 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2557 2556 
ค่ำควำมนิยม 12,047 12,047 
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำควำมนิยม (12,047) (12,047) 
สุทธ ิ - - 

20.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

  (หน่วย: พันบำท) 
 อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อป)ี 2557 2556 2557 2556 
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร MOR, MLR 15,448 10,984 10,727 4,748 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 18 124,000 196,000 34,000 106,000 
เงินกู้ยืมเพื่อกำรส่งออก 18 13,270 13,270 - - 
รวม 152,718 220,254 44,727 110,748 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯค้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ของบริษัทฯ ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทย่อยค้ ำประกัน
โดยบริษัทฯ กำรจ ำน ำเงินฝำกประจ ำและเคร่ืองจักร และกำรจดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของ
บริษัทย่อยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12 และข้อ 18 
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21.  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

  (หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 31,519 38,457 4,307 15,965 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 44,827 49,193 898 5,904 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6,249 6,316 5,220 6,466 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,353 6,056 1,952 5,437 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 19,655 25,835 6,902 13,248 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 117,735 101,008 6,984 8,429 
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 20,500 20,644 20,500 20,644 
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,166 3,187 35 2,035 

รวม 244,004 250,696 46,798 78,128 

22.   เงินกู้ยืมระยะยำว 

    (หน่วย: พันบำท) 
 อัตรำดอกเบี้ย  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อป)ี กำรช ำระคืน 2557 2556 2557 2556 
1 MLR ช ำระคืนเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือน

มกรำคม 2556 - พฤษภำคม 2560 - 39,315 - 39,315 
2 MLR ช ำระคืนเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือน

กุมภำพันธ์ 2555 - พฤศจิกำยน 2557  - 458 - - 
3 18.00 ช ำระคืนเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือน   

เมษำยน 2552 - มกรำคม 2554  43,405 43,405 - - 
รวม 43,405 83,178 - 39,315 
หัก:  ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ป ี - (11,702) - (11,244) 
 ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (43,405) (43,405) - - 
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ - 28,071 - 28,071 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้
เป็นจ ำนวน 4 ล้ำนบำท (2556: 2 ล้ำนบำท) 

ในระหว่ำงปี 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งผิดเงื่อนไขในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับ
ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ท ำให้ถูกธนำคำรดังกล่ำวฟ้องร้องด ำเนินคดีในเดือนพฤศจิกำยน 2553 
บริษัทฯจึงได้แสดงยอดคงค้ำงของเงินกู้ยืมตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ดังกล่ำวเป็นหนี้สิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ค้ ำประกันโดย
บริษัทฯ 
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23.  ประมำณกำรหนี้สิน 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ประมำณกำร
หน้ีสินจำกกำร           
ค้ ำประกัน 

ประมำณกำร
หน้ีสินจำกกำร           
ถูกฟ้องร้อง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะสั้นของ
พนักงำน รวม 

1 มกรำคม 2556 388,097 10,424 11,163 409,684 
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี - 31,321 - 31,321 
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริง (80,000) - (11,163) (91,163) 
โอนกลับประมำณกำรหน้ีสิน (307,856) - - (307,856) 
31 ธันวำคม 2556 241 41,745 - 41,986 
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี - 6,484 - 6,484 
โอนกลับประมำณกำรหน้ีสิน - (920) - (920) 
31 ธันวำคม 2557 241 47,309 - 47,550 

     
ปี 2557     
หมุนเวียน  - 17,685 - 17,685 
ไม่หมุนเวียน  241 29,624 - 29,865 
  241 47,309 - 47,550 

ปี 2556     
หมุนเวยีน  - - - - 
ไม่หมุนเวียน  241 41,745 - 41,986 

 241 41,745 - 41,986 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ประมำณกำร
หน้ีสินจำกกำร           
ค้ ำประกัน 

ประมำณกำร
หน้ีสินจำกกำร           
ถูกฟ้องร้อง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะสั้นของ
พนักงำน รวม 

1 มกรำคม 2556 561,435 10,424 11,163 583,022 
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี - 19,200 - 19,200 
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริง (80,000) - (11,163) (91,163) 
โอนกลับประมำณกำรหน้ีสิน (307,856) - - (307,856) 
31 ธันวำคม 2556 173,579 29,624 - 203,203 

31 ธันวำคม 2557 173,579 29,624 - 203,203 

     
ปี 2557     
หมุนเวียน  36,119 - - 36,119 
ไม่หมุนเวียน  137,460 29,624 - 167,084 
  173,579 29,624 - 203,203 

ปี 2556     
หมุนเวียน  - - - - 
ไม่หมุนเวียน  173,579 29,624 - 203,203 

 173,579 29,624 - 203,203 

บริษัทฯถูกฟ้องร้องโดยธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งจำกกำรค้ ำประกันสินเชื่อให้แก่บริษัท บ้ำนแพน                 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จ ำกัด ซึ่งผิดนัดช ำระหนี้ ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 
4 ธันวำคม 2546 และ 25 ธันวำคม 2551 ให้บริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกแห่งหนึ่งร่วม
รับผิดชอบในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำว ต่อมำเมื่อวันที่  4 มกรำคม 2553 บริษัทฯได้ท ำสัญญำปรับ
โครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวกับบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ซึ่งบริษัทฯจะต้องช ำระหนี้เป็น
จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 360 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินต้น 288 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยจ ำนวน 72 ล้ำนบำท 
และหำกบริษัทฯมีกระแสเงินสดมำกกว่ำประมำณกำรทำงกำรเงินที่ได้ท ำกำรประมำณกำรไว้  (ไม่
รวมกระแสเงินสดที่เกิดจำกกำรขำยที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ หุ้น เงินลงทุน และเงินปันผลรับ) บริษัทฯ 
ยินยอมช ำระหนี้เพิ่มเติม ทั้งนี้เมื่อรวมจ ำนวนเงินช ำระหนี้ทั้งหมด (ยกเว้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่) ไม่
เกินกว่ำจ ำนวน 540 ล้ำนบำท  
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ในไตรมำสที่สี่ของปี 2555 บริษัทฯผิดนัดช ำระหนี้ดังกล่ำว เนื่องจำก บสท.ได้ปิดบริษัทและโอนสิทธิ
เรียกร้องให้แก่บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (“บสก.”) และมิได้บอกกล่ำวกำรโอนสิทธิ
เรียกร้องดังกล่ำวแก่บริษัทฯ ท ำให้เกิดควำมไม่ชัดเจนในกำรช ำระหนี้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯได้ท ำ
หนังสือสอบถำมไปยัง บสก.ถึงแนวทำงปฏิบัติในกำรช ำระหนี้หลังกำรโอนสิทธิเรียกร้อง แต่ยังไม่ได้
รับค ำชี้แจงจำก บสก. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯจึงจัดประเภทประมำณกำรหนี้สินจำกกำร             
ค้ ำประกันดังกล่ำวจ ำนวน 380 ล้ำนบำท เป็นหนี้สินจำกกำรค้ ำประกันที่ผิดนัดช ำระหนี้ในส่วนของ
หนี้สินหมุนเวียน   

เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2556 บริษัทฯได้ท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับ บสก. ภำยใต้เงื่อนไขในสัญญำ
บริษัทฯจะต้องช ำระหนี้เป็นจ ำนวน 80 ล้ำนบำท ให้แก่ บสก. ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2557 บริษัทฯได้
จ่ำยช ำระหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวแล้วทั้งจ ำนวนในเดือนธันวำคม 2556 ต่อมำเมื่อวันที่ 
19 มกรำคม 2557 บสก. ได้ออกหนังสือรับรองเพื่อยืนยันว่ำบริษัทฯได้ปฏิบัติกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำ
ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประกำรแล้ว และ บสก. ตกลงจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง
ด ำเนินคดีล้มละลำย และ/หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทฯอีก ดังนั้นบริษัทฯจึงได้โอนกลับ
รำยกำรหนี้สินจำกกำรค้ ำประกันที่ผิดนัดช ำระหนี้และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยคงเหลือจ ำนวน 314 ล้ำนบำท และ
ได้บันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็น “ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้” ในก ำไรหรือขำดทุนในปี 2556 

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้  

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อืน่ของพนักงำน 159,375 445,219 13,562 320,569 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 12,745 41,412 7,503 22,581 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,851 33,969 (48,520) 130,988 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (โอนกลับ) (4,137) 94 3,400 26,592 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 9,234 73,591 7,374 71,268 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 259,031 760,583 38,335 403,597 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ (26,150) (148,098) (33,848) (80,721) 
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26.   ภำษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 684 426 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผล

แตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่ำงชั่วครำว 1,221 56,486 182 47,095 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 1,905 56,912 182 47,095 

 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้นิตบิุคคล 35,328 326,095 53,050 (44,816) 
อัตรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณ

อัตรำภำษี 7,066 65,219 10,610 (8,963) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกใน

ระหว่ำงปีเนื่องจำกอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอ 17,850 35,689 7,199 27,384 

ขำดทนุทำงภำษจีำกปีก่อนทีบ่ันทกึเป็นสินทรัพย์                
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีในระหว่ำงปี (3,477) - - - 

ผลกระทบต่อภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีจำกกำรท ำ            
งบกำรเงินรวม (5,970) (26,797) - - 

กลับรำยกำรภำษีเงินได้รอตดับัญชีที่ไม่ได้ใช้ - 47,781 - 46,730 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,899) (1,359) - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้น (16,255) (110,856) (17,070) (80,138) 
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 8,061 48,959 2,674 63,390 
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ (3,471) (1,308) (3,231) (1,308) 
อื่นๆ  - (416) - - 

รวม (11,665) (63,621) (17,627) (18,056) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ 1,905 56,912 182 47,095 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เครื่องจักรและอุปกรณ์ 98 50 - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 367 492 - - 
ขำดทนุทำงภำษทีี่ยังไม่ได้ใช ้ 3,916 4,758 - - 

รวม 4,381 5,300 - - 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อำคำร (1,112) (810) (547) (365) 

รวม (1,112) (810) (547) (365) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จ ำนวน 2,059 ล้ำนบำท (2556: 2,152 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1,161 
ล้ำนบำท (2556: 1,237 ล้ำนบำท)) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำร            
ตัดบัญช ีเน่ืองจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยอำจไม่มีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้ำงต้นมำใช้
ประโยชน์ได ้

27.  ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ถือโดย
บุคคลภำยนอกที่ออกอยู่ในระหว่ำงป ี

28.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งนี้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทคือ คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯและ 
บริษัทย่อย 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำร
ผลิต จ ำหน่ำยและส่งออกรองเท้ำและชิ้นส่วน และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศ
ไทย บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ที่
แสดงอยู่ในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว  

 ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 193 ล้ำนบำท 
(ปี 2556 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวน 4 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 424 ล้ำนบำท) 

29. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำย
สมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบ
กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท (2556: 1 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี (2556: 1 ล้ำน
บำท)) 

30.  ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

30.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 4 ล้ำนบำท ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรซื้อเคร่ืองจักร (2556: ไม่มี) 

30.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน อำคำรส ำนักงำน 
โรงงำน เคร่ืองจักร และยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
และสัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้  
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำน
ที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 

จ่ำยช ำระ:     
ภำยใน 1 ปี 13 5 - 1 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 2 - - 

30.3 กำรค้ ำประกัน 

ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระค้ ำประกันวงเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
กับธนำคำรและสถำบันกำรเงินเป็นจ ำนวน 349 ล้ำนบำท (2556: 349 ล้ำนบำท) (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 344 ล้ำนบำท (2556: 344 ล้ำนบำท)) 

ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อย
เหลืออยู่ดังต่อไปนี้ 

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ 6 9 1 3 
ค้ ำประกันอ่ืนๆ 9 15 - - 

30.4 คดีฟ้องร้อง 

ก) บริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเกี่ยวกับกำรเลิกจ้ำงกรรมกำรเป็นจ ำนวนเงิน 32 ล้ำนบำท 
และบริษัทฯได้ฟ้องแย้งกลับไป ศำลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯจ่ำยช ำระเงินจ ำนวน 10 ล้ำนบำท 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกจ ำนวนเงินที่ศำลชั้นต้นให้จ่ำยช ำระไว้ใน
บัญชปีระมำณกำรหนี้สินจำกกำรถูกฟ้องร้องเท่ำที่ศำลตัดสิน 

ข) บริษัทฯถูกฟ้องร้องโดยธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งจำกกำรค้ ำประกันสินเชื่อให้แก่บริษัท                      
อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ จ ำกัด บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จ ำกัด และ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จ ำกัด ซึ่งผิดนัดช ำระหนี้เป็นจ ำนวนเงิน 173 ล้ำนบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 คดีอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลี่ย ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกค่ำควำม
เสียหำยที่    คำดว่ำจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีประมำณกำรหนี้สินจำกกำรค้ ำประกันบริษัทย่อย 
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อย่ำงไรก็ตำมเมื่อวันที่  26 มกรำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่ำวได้ท ำสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมกับธนำคำรต่อหน้ำศำล โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระหนี้ภำยใต้สัญญำ
ดังกล่ำว ดังนี ้

สัญญำ คู่สัญญำกับธนำคำร กำรช ำระคืนเงินต้น กำรช ำระคืนดอกเบี้ยเดิม กำรช ำระคืนดอกเบี้ยใหม่ 
1, 2 บริษัท อินโนเวชั่น นคร

หลวง ฟุตแวร์ จ ำกัด และ 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

ช ำระคืนเงินต้นเต็มจ ำนวนเงิน
รวม 33 ล้ำนบำท ในวันที่ 26 
มกรำคม 2558 ซึ่งบริษัทฯและ
บริษัทย่อยได้ช ำระเงิน
ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
 

เม่ือช ำระเงินต้นเสร็จสิ้น 
ธนำคำรตกลงยกดอกเบี้ยให้ 

-  

3, 4 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี 
คอมโพเน้นท์ จ ำกัด และ 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

ทยอยจ่ำยช ำระคืนเงินต้น
จ ำนวนรวม 14 ล้ำนบำท เป็น
งวดรำยเดือนตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2558 - ธันวำคม 
2562 รวม 60 งวด 

ดอกเบี้ยค้ำงช ำระเดิมจนถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ให้ตั้ง
พักไว้* 

ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2558 เป็นต้นไป จนกว่ำจะ
ช ำระเงินต้นเสร็จสิ้นให้ช ำระ
ในอัตรำดอกเบี้ย Prime Rate                
(6.75% ต่อปี) โดยช ำระเป็น
งวดรำยเดือนตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2558 (ส่วนต่ำง
ระหว่ำงอัตรำดอกเบี้ย 18% 
ต่อปีและอัตรำดอกเบี้ย Prime 
Rate ให้ตั้งพักไว้)* 
 

5 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล      
คิวริต้ี ฟุตแวร์ จ ำกัด และ 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

ทยอยจ่ำยช ำระคืนเงินต้น
จ ำนวนรวม 95 ล้ำนบำท เป็น
งวดรำยเดือนตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2558 - ธันวำคม 
2562 รวม 60 งวด 

ดอกเบี้ยค้ำงช ำระเดิมจนถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ให้ตั้ง
พักไว้* 

ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2558 เป็นต้นไป จนกว่ำจะ
ช ำระเงินต้นเสร็จสิ้นให้ช ำระ
ในอัตรำดอกเบี้ย Prime Rate                
(6.75% ต่อปี) โดยช ำระเป็น
งวดรำยเดือนตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2558 (ส่วนต่ำง
ระหว่ำงอัตรำดอกเบี้ย 18% 
ต่อปีและอัตรำดอกเบี้ย Prime 
Rate ให้ตั้งพักไว้)* 
 

นอกจำกนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ หำกมี
กำรผิดนัดช ำระหนี้ในสัญญำไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่งหรืองวดใดงวดหนึ่ง จะถือว่ำทั้งบริษัทฯและ
บริษัทย่อยตกเป็นผู้ผิดนัดช ำระหนี้ทั้งหมด และหนี้ทั้งหมดดังกล่ำวที่เหลืออยู่ให้ถือว่ำถึงก ำหนด
ช ำระทันที  

* หำกบริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติตำมสัญญำได้ครบถ้วนทุกข้อ ธนำคำรตกลงจะยกดอกเบี้ย
ทั้งหมดที่ตั้งพักไว้ให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ค) ในปี 2553 
บริษัทฯได้ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 34 ล้ำนบำท จำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
เกี่ยวกับกำรจ้ำงท ำของ และบริษัทดังกล่ำวได้ฟ้องแย้งกลับมำ ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้องบริษัท
ฯ และตัดสินให้บริษัทฯจ่ำยช ำระค่ำเสียหำยจ ำนวน 19 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว และในเดือนกรกฎำคม 2556 ศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำยืนตำม
ศำลชั้นต้น ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้บันทึก
จ ำนวนเงินที่ศำลให้จ่ำยช ำระจ ำนวน 19 ล้ำนบำท ไว้ในบัญชีประมำณกำรหนี้สินจำกกำรถูก
ฟ้องร้อง 

31.  เครื่องมือทำงกำรเงิน 

31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหนี้กำรค้ำ เงินให้กู้ยืม เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระ                  
ค้ ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยำว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อ่ืนและ          
เงินให้กู้ยืม ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม
สินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญ
จำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำก
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้  เงินให้กู้ยืม
และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
ส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำ
ตลำดในปัจจุบัน  
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สนิทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือ วันที่มีกำร
ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี ้           

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย   อัตรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ  ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรำ  ดอกเบี้ย 
 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 72 10 82 0.50 
เงินลงทุนชั่วครำว 105 - - - 105 1.05 - 2.00 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 128 128 - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่

เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น 7 - - - 7 3.00 - 8.63 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน - - 5 - 5 0.50 - 2.25 

 112 - 77 138 327  

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จำกสถำบันกำรเงิน 34 - 119 - 153 MOR, MLR, 18.00 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 244 244 - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น 100 - - - 100 4.90 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 2 - - 2 10.48 

เงินกู้ยืมระยะยำว 43 - - - 43 18.00 

 177 2 119 244 542  
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 

 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย   อัตรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ  ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรำ  ดอกเบี้ย 
 1 ป ี 1 ถึง 5 ป ี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 184 11 195 0.50 - 0.63 
เงินลงทุนชั่วครำว 65 - - - 65 2.63 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 116 116 - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่

เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น 9 - - - 9 3.00 - 8.63 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน - - 7 - 7 0.50 - 2.25 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่

เกี่ยวข้องกัน - 20 - - 20 7.50 

 74 20 191 127 412  

หนี้สินทำงกำรเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน 103 - 117 - 220 

MOR,  
MLR, 18.00 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 251 251 - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น 101 - - - 101 4.90 - 6.50 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 3 - - 3 10.48 

เงินกู้ยืมระยะยำว 43 - 40 - 83 MLR, 18.00 

 247 3 157 251 658  
 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
 อัตรำ อัตรำดอกเบี้ย    

 
ดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ป ี

ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม 

อัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริง 

  (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 23 - 23 0.50 
เงินลงทุนชั่วครำว 40 - - 40 1.05 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 11 11 - 

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน - 1 - 1 0.50 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2 - - 2 5.94 

 42 24 11 77  
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
 อัตรำ อัตรำดอกเบี้ย    

 
ดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ป ี

ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม 

อัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริง 

  (ร้อยละต่อป)ี 

หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก

สถำบันกำรเงิน - 45 
 

- 45 MLR, 18.00 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 47 47 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
และกิจกำรอื่น 100 - 

 
- 100 4.90 

 100 45 47 192  
 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
 อัตรำ อัตรำดอกเบี้ย    

 
ดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ป ี

ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม 

อัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริง 

  (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 123 1 124 0.50 - 0.63 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - 39 39 - 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 2 - 2 0.50 

 - 125 40 165  
หนี้สินทำงกำรเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน - 111 

 
- 111 

MOR, MOR+1, 
18.00 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 78 78 - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

และกิจกำรอื่น 105 - 
 

- 105 4.90 - 7.50 

เงินกู้ยืมระยะยำว - 39 - 39 MLR 

 105 150 78 333  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำย
สินค้ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มี
อำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิ นที่ เป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ซึ่งยังไม่ได้มีกำรท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนไว้โดยสรุปดังนี้ 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                        
สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.3 0.4 0.3 0.6 32.9630 32.8136 

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

เนื่องจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น            
เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึง
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ำยช ำระ
หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้
อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำร
วัดมูลค่ำที่เหมำะสม  

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำง
ทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับ         
ผู้ถือหุ้น  
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33.  เหตุกำรณ์ภำยหลังวันท่ีในงบกำรเงิน 

 ในระหว่ำงเดือนมกรำคม 2558 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคิวริตี้ฟุตแวร์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ตกลง
ช ำระหนี้บำงส่วนให้แก่บริษัทฯ โดยช ำระเป็นเคร่ืองจักรมูลค่ำ 12 ล้ำนบำท และบริษัทฯได้ลงทุนใน
บริษัทใหม่ คือบริษัท เอ็กแซ็ค คิว จ ำกัด เพื่อประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมฟอกย้อมผ้ำ โดย
จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเป็นเคร่ืองจักรที่ได้รับมำดังกล่ำวมูลค่ำ 12 ล้ำนบำท และจ่ำยช ำระค่ำหุ้นเป็นเงินสดอีก
จ ำนวน 4 ล้ำนบำท 

 บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จ ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2558 
ด้วยทุนจดทะเบียน 16 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 160,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ100 บำท ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นจ ำนวน 
159,970 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 

34.  กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อวันที ่27 กุมภำพันธ์ 2558 
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