
 

 

 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง               
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย               
การบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า            
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและ
การน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  





บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 113,467,195       81,683,141         23,257,571         23,489,638         

เงินลงทุนชั#วคราว 8 35,042,810         105,463,337       -                          40,463,337         

ลูกหนี)การคา้และลูกหนี) อื#น 9 156,407,944       127,519,127       6,846,218           11,408,508         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั)นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัและกิจการอื#น 10 2,767,969           6,915,668           -                          -                          

สินคา้คงเหลือ 11 82,309,758         76,688,295         2,700,420           13,003,716         

สินทรัพยห์มุนเวียนอื#น 14,975,916         9,836,392           2,323,844           1,214,455           

404,971,592       408,105,960       35,128,053         89,579,654         

สินทรัพยที์#ถือไวเ้พื#อขาย 12 1,322,225           31,092,703         5,000,000           22,967,684         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 406,293,817       439,198,663       40,128,053         112,547,338       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที#มีภาระคํ)าประกนั 13 6,603,737           5,234,249           1,349,000           1,349,000           

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 14 50,000                58,000                50,000                58,000                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                          -                          232,693,913       142,483,155       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 13,349,958         47,694,443         -                          17,327,966         

เงินลงทุนในกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 17 8,984,827           8,984,827           7,744,500           7,744,500           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 10 -                          -                          -                          1,500,000           

อสงัหาริมทรัพยเ์พื#อการลงทุน 18 219,669,566       101,482,323       348,570,342       101,482,323       

ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 83,063,828         71,824,748         11,893,713         169,038,518       

ค่าความนิยม 20 -                          -                          -                          -                          

สิทธิการเช่า -                          -                          -                          -                          

ลูกหนี)จากการคํ)าประกนั - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 10 -                          -                          -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 205,027              4,057,090           -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื#น 14,965,101         19,776,429         2,168,815           13,229,473         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 346,892,044       259,112,109       604,470,283       454,212,935       

รวมสินทรัพย์ 753,185,861       698,310,772       644,598,336       566,760,273       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี0สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน 21 7,229,341           152,718,084       3,234,310           44,727,489         

เจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื#น 22 146,053,026       244,004,096       35,713,487         46,797,773         

เงินกูย้มืระยะสั)นจากบุคคลที#เกี#ยวขอ้งกนั 10 100,000,000       100,000,000       100,000,000       100,000,000       

ส่วนของหนี) สินตามสญัญาเช่าการเงินที#ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ#งปี 2,559,286           913,864              -                          -                          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี)
   ที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี 23 13,080,000         43,404,534         -                          -                          

ส่วนของหนี) สินตามขอ้ตกลงชาํระหนี) ที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี 25 -                          -                          13,080,000         -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,108,009           170,379              -                          -                          

ประมาณการหนี) สินระยะสั)น 24 -                          17,685,226         -                          36,119,034         

หนี) สินหมุนเวียนอื#น 3,570,964           2,997,567           477,170              772,961              

276,600,626       561,893,750       152,504,967       228,417,257       

หนี) สินที#เกี#ยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยที์#ถือไวเ้พื#อขาย -                          33,202,427         -                          -                          

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 276,600,626       595,096,177       152,504,967       228,417,257       

หนี0สินไม่หมุนเวยีน

หนี) สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ#งปี 1,636,771           928,579              -                          -                          

เงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี)  

   - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี 23 68,897,897         -                          -                          -                          

ดอกเบี)ยคา้งจ่ายตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี) 23 88,335,481         -                          -                          -                          

หนี) สินตามขอ้ตกลงชาํระหนี)  - สุทธิจากส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี 25 -                          -                          68,897,897         -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,325,323           2,431,389           522,313              535,709              

ประมาณการหนี) สินระยะยาว 24 29,864,613         29,864,613         61,564,371         167,083,714       

หนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 3,337,609           787,836              503,143              546,743              

หนี) สินไม่หมุนเวียนอื#น 5,785,868           3,381,873           3,023,000           23,000                

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 202,183,562       37,394,290         134,510,724       168,189,166       

รวมหนี0สิน 478,784,188       632,490,467       287,015,691       396,606,423       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.51 บาท

      (2557: หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 275,400,000       2,700,000,000    275,400,000       2,700,000,000    

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.51 บาท

      (2557: หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 275,400,000       2,700,000,000    275,400,000       2,700,000,000    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 26 -                          1,677,183           -                          1,677,183           

หุน้ของบริษทัฯที#ถือโดยบริษทัยอ่ย (17,552,525)        (17,552,525)        -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26, 27 -                          21,000,000         -                          21,000,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (39,416,599)        (2,649,640,641)   82,256,645         (2,552,457,333)   

องคป์ระกอบอื#นของส่วนของผูถื้อหุน้ (74,000)               (66,000)               (74,000)               (66,000)               

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 218,356,876       55,418,017         357,582,645       170,153,850       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 56,044,797         10,402,288         -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 274,401,673       65,820,305         357,582,645       170,153,850       

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 753,185,861       698,310,772       644,598,336       566,760,273       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี) -                          -                          -                          -                          

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 505,422,142       485,375,425       14,515,364            33,867,152         
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต 27,565,768         35,325,854         -                             -                          
ดอกเบี)ยรับ 29,583,679         30,764,637         12,349,134            15,846,668         
เงินปันผลรับ 151,000              -                          9,150,790              -                          
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 26,972,899         31,377,659         10,356,190            10,446,815         
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 24,101,889         1,605,683           986,616                 59,563                
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี) 39,068,362         -                          -                             -                          
รายไดอื้#น 33,442,281         23,691,535         9,414,802              19,723,219         
รวมรายได้ 686,308,020       608,140,793       56,772,896            79,943,417         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและรับจา้งผลิต 452,803,424       436,901,016       25,160,484            14,754,002         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,524,773           7,691,631           3,043,322              2,946,505           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 105,181,701       92,260,751         33,424,136            39,194,139         
ค่าเผื#อหนี)สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (68,480,181)        1,851,329           (56,359,545)           (48,520,460)        
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) -                          (4,136,850)          -                             3,400,000           
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 11,596                9,234,246           -                             7,373,692           
ประมาณการหนี) สินจากคดีความ -                          6,483,826           -                             -                          
โอนกลบัประมาณการหนี) สินจากการคํ)าประกนับริษทัยอ่ย -                          -                          (141,638,377)         -                          
ค่าใชจ่้ายอื#น 3,036,229           5,728,966           24,806                   17,800                
รวมค่าใช้จ่าย 502,077,542       556,014,915       (136,345,174)         19,165,678         
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 184,230,478       52,125,878         193,118,070          60,777,739         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16.2 10,162,742         9,496,983           -                             -                          
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 194,393,220       61,622,861         193,118,070          60,777,739         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (20,066,277)        (27,647,346)        (5,724,875)             (8,439,886)          
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 174,326,943       33,975,515         187,393,195          52,337,853         
ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 29 (6,996,188)          (1,776,840)          43,600                   (181,936)             
กาํไรสําหรับปีก่อนขาดทุนจากการดาํเนินงานที&ยกเลกิ 167,330,755       32,198,675         187,436,795          52,155,917         
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที#ยกเลิก (1,017,558)          (2,027,538)          -                             -                          
กาํไรสําหรับปี 166,313,197       30,171,137         187,436,795          52,155,917         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ0นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,000)                 26,000                (8,000)                    26,000                
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          1,224,480           -                             711,765              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&นสําหรับปี (8,000)                 1,250,480           (8,000)                    737,765              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 166,305,197       31,421,617         187,428,795          52,893,682         

การแบ่งปันกาํไร:
ส่วนที#เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 162,946,859       29,637,756         187,436,795          52,155,917         
ส่วนที#เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,366,338           533,381              

166,313,197       30,171,137         
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม:
ส่วนที#เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 162,938,859       30,888,236         187,428,795          52,893,682         
ส่วนที#เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,366,338           533,381              

166,305,197       31,421,617         
กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน
กาํไรส่วนที#เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 30 0.30                    0.06                    0.35                       0.10                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ0นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



องคป์ระกอบอื#นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื#น ส่วนของ

 หุน้ของบริษทัฯ ส่วนตํ#ากวา่ทุนจากการ รวม ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ที#ออก ส่วนเกินมูลค่า ที#ถือโดย วดัมูลค่าเงินลงทุน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ที#ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัยอ่ย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 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                  

กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                                   -                                   -                                   -                                   29,637,756                  -                                   29,637,756                  533,381                       30,171,137                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                                   -                                   -                                   -                                   1,224,480                    26,000                         1,250,480                    -                                   1,250,480                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   30,862,236                  26,000                         30,888,236                  533,381                       31,421,617                  

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (461,390)                      (461,390)                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 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                  

-                                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 1 มกราคม 2558 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                  

ลดทุน (หมายเหตุ 26) (2,424,600,000)            (1,677,183)                   -                                   (21,000,000)                 2,447,277,183             -                                   -                                   -                                   -                                   

กาํไรสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   162,946,859                -                                   162,946,859                3,366,338                    166,313,197                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (8,000)                          (8,000)                          -                                   (8,000)                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   162,946,859                (8,000)                          162,938,859                3,366,338                    166,305,197                

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ#มขึ)น -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   42,276,171                  42,276,171                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 275,400,000                -                                   (17,552,525)                 -                                   (39,416,599)                 (74,000)                        218,356,876                56,044,797                  274,401,673                

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี&ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



องคป์ระกอบอื#น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น

ส่วนตํ#ากวา่ทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที#ออก ส่วนเกินมูลค่า วดัมูลค่าเงินลงทุน รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 1 มกราคม 2557 2,700,000,000         1,677,183                21,000,000              (2,605,325,015)       (92,000)                             117,260,168                     

กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              52,155,917              -                                        52,155,917                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              711,765                   26,000                              737,765                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              52,867,682              26,000                              52,893,682                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2557 2,700,000,000         1,677,183                21,000,000              (2,552,457,333)       (66,000)                             170,153,850                     

-                                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 1 มกราคม 2558 2,700,000,000         1,677,183                21,000,000              (2,552,457,333)       (66,000)                             170,153,850                     

ลดทุน (หมายเหตุ 26) (2,424,600,000)       (1,677,183)              (21,000,000)            2,447,277,183         -                                        -                                        

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              187,436,795            -                                        187,436,795                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (8,000)                               (8,000)                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              187,436,795            (8,000)                               187,428,795                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 275,400,000            -                              -                              82,256,645              (74,000)                             357,582,645                     

-                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี&ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



สําหรับปีสิ0นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 174,326,943       33,975,515         187,393,195       52,337,853         
ขาดทุนจากการดาํเนินงานที#ยกเลิก (1,017,558)          (2,027,538)          -                          -                          
กาํไรสาํหรับปี 173,309,385       31,947,977         187,393,195       52,337,853         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื#อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,908,208         12,745,233         8,033,300           7,503,087           
   ค่าเผื#อหนี)สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (68,480,181)        1,851,329           (56,359,545)        (48,520,460)        
   บญัชีปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ (โอนกลบั) 4,198,111           (36,099,052)        3,469,565           (36,186,266)        
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 11,596                9,234,246           -                          7,373,692           
   กาํไรจากการจาํหน่ายที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ (26,377,615)        (31,377,659)        (9,760,906)          (10,446,815)        
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื#อการลงทุน (595,284)             -                          (595,284)             -                          
   กลบัรายการเงินกูย้มืระยะสั)นจากกิจการอื#น -                          (720,547)             -                          -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (10,162,742)        (9,496,983)          -                          -                          
   กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียเดิม (3,997,341)          -                          -                          -                          
   กาํไรจากการซื)อส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยในราคาตํ#ากวา่มูลค่ายติุธรรม (1,557,470)          -                          -                          -                          
   ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) -                          (4,136,850)          -                          3,400,000           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (24,101,889)        (1,605,683)          (986,616)             (59,563)               
   ประมาณการหนี) สินจากคดีความ -                          6,483,826           -                          -                          
   โอนกลบัประมาณการหนี) สินจากการคํ)าประกนับริษทัยอ่ย -                          -                          (141,638,377)      -                          
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  (โอนกลบั) 465,042              91,029                (13,396)               65,903                
   กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี) (39,068,362)        -                          -                          -                          
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี#ยนที#ยงัไม่เกิดขึ)นจริง 37,962                52,201                27,417                (55,241)               
   ดอกเบี)ยรับ (29,583,679)        (30,764,637)        (12,349,134)        (15,846,668)        
   เงินปันผลรับ (151,000)             -                          (9,150,790)          -                          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี)ย 20,066,277         27,647,346         5,724,875           8,439,886           
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี#ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี) สินดาํเนินงาน 8,921,018           (24,148,224)        (26,205,696)        (31,994,592)        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ#มขึ)น) ลดลง
   ลูกหนี)การคา้และลูกหนี) อื#น 13,789,614         4,541,519           (8,890,057)          34,687,257         
   สินคา้คงเหลือ 10,723,960         32,441,933         6,833,731           43,510,067         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื#น (4,274,132)          (877,477)             (1,109,389)          (110,880)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื#น (4,213,234)          (1,719,603)          1,285,113           (1,103,888)          
   สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยที#ถือไวเ้พื#อขาย (5,652,500)          (7,394,550)          -                          -                          
   ลูกหนี)จากการคํ)าประกนั -                          -                          (30,718,925)        7,844,500           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด



สําหรับปีสิ0นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนี) สินดาํเนินงานเพิ#มขึ)น (ลดลง)
   เจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื#น (10,978,459)        (24,344,726)        4,468,829           (29,281,803)        
   หนี) สินหมุนเวียนอื#น (49,679)               (495,854)             (295,791)             (151,220)             
   ประมาณการหนี) สินระยะสั)น (110,000)             -                          -                          -                          
   หนี) สินไม่หมุนเวียนอื#น 2,403,995           428,421              3,000,000           -                          
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (72,000)               -                          -                          -                          
   หนี) สินที#เกี#ยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยที#ถือไวเ้พื#อขาย 6,670,057           9,422,087           -                          -                          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 17,158,640         (12,146,474)        (51,632,185)        23,399,441         
   จ่ายภาษีเงินได้ (3,095,286)          (3,253,262)          (406,824)             (1,244,890)          
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10,349,993         6,250,338           10,182,369         3,112,705           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 24,413,347         (9,149,398)          (41,856,640)        25,267,256         
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดเพิ#มขึ)นจากการเปลี#ยนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย 17,776,890         -                          -                          -                          
เงินฝากธนาคารที#มีภาระคํ)าประกนัลดลง 238,512              1,673,449           -                          512,000              
เงินลงทุนชั#วคราว (เพิ#มขึ)น) ลดลง 100,429,595       (40,463,337)        40,463,337         (40,463,337)        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั)นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเพิ#มขึ)น -                          (950,000)             -                          -                          
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั)นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 4,347,699           3,420,000           -                          -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเพิ#มขึ)น -                          -                          (4,480,000)          (6,500,000)          
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 60,000                26,985,114         25,948,294         29,040,156         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,454,300           -                          3,454,300           -                          
เงินสดจ่ายเพื#อลงทุนในบริษทัยอ่ย (10,331,703)        -                          (3,907,000)          -                          
รับเงินปันผล 151,000              -                          9,150,790           -                          
ซื)อที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,451,500)        (8,380,770)          (9,510,922)          (7,301,934)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ 28,520,956         33,047,398         22,002,592         23,160,747         
ซื)ออสังหาริมทรัพยเ์พื#อการลงทุน (6,301,994)          (5,800,000)          (6,301,994)          (5,800,000)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื#อการลงทุน 2,400,000           -                          2,400,000           -                          
รับดอกเบี)ย 1,730,888           4,540,553           11,884,970         778,512              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 120,024,643       14,072,407         91,104,367         (6,573,856)          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงินลดลง (53,700,846)        (67,536,102)        (41,493,179)        (66,020,244)        
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั)นจากกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัและกิจการอื#น -                          -                          -                          (5,000,000)          
ชาํระคืนหนี) สินตามสัญญาเช่าการเงิน (3,112,386)          (820,721)             -                          -                          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (42,452,110)        (39,773,000)        -                          (39,315,000)        
ชาํระคืนหนี) สินตามขอ้ตกลงชาํระหนี) -                          -                          (2,180,000)          -                          
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยของผูมี้ส่วนไดเ้สียที#
   ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย 3,000                  -                          -                          -                          
จ่ายดอกเบี)ย (13,391,594)        (9,761,779)          (5,806,615)          (9,288,809)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (112,653,936)      (117,891,602)      (49,479,794)        (119,624,053)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ)น (ลดลง) สุทธิ 31,784,054         (112,968,593)      (232,067)             (100,930,653)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 81,683,141         194,651,734       23,489,638         124,420,291       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 113,467,195       81,683,141         23,257,571         23,489,638         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



สําหรับปีสิ0นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ&มเตมิ
รายการที#ไม่ใช่เงินสด
   อุปกรณ์เพิ#มขึ)นจากการรับชาํระหนี)จากลูกหนี)บริษทัยอ่ย -                          -                          12,090,000         -                          
   โอนอุปกรณ์ไปลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (12,090,000)        -                          
   อสังหาริมทรัพยเ์พื#อการลงทุนเพิ#มขึ)นจากการรับชาํระหนี)จากลูกหนี)บริษทัยอ่ย
      และการเพิ#มขึ)นของหนี) สินตามขอ้ตกลงชาํระหนี) 96,210,000         -                          96,210,000         -                          
   โอนสินทรัพยที์#ถือไวเ้พื#อขายเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื#อการลงทุน -                          95,808,143         -                          95,808,143         
   โอนสินทรัพยที์#มีไวใ้ชง้านไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื#อการลงทุน 17,603,157         -                          146,503,934       -                          
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ#มขึ)นจากการรับชาํระหนี)จากลูกหนี)บริษทัยอ่ย -                          -                          56,885,792         -                          
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ#มขึ)นจากการรับชาํระหนี)จากลูกหนี)บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          17,327,966         
   โอนเปลี#ยนสถานะเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 44,507,227         -                          17,327,966         -                          
   เงินลงทุนในกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเพิ#มขึ)นจากการรับชาํระหนี)
      ลูกหนี) กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั -                          1,097,977           -                          7,744,500           
   ซื)อสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 5,466,000           -                          -                          -                          
   โอนเงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูย้มืระยะยาว
      ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี) 91,787,897         -                          -                          -                          
   โอนดอกเบี)ยคา้งจ่ายของเงินกูย้มืระยะสั)นเป็นดอกเบี)ยคา้งจ่าย
      ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี) 88,335,481         -                          -                          -                          
   เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัลดลงจากการยกหนี)ให้ 1,820,000           -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี)

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งข้ึนและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิต จ าหน่ายและส่งออกผลิตภณัฑ์รองเทา้ อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯมีการปรับโครงสร้างธุรกิจในปี 2556 ปัจจุบนัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุนในบริษทั
ต่างๆ (Holding Company) ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 177/20 หมู่ 5 ต าบลหนองขาม 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

1.2 การด าเนินงานต่อเน่ือง 

ตามท่ีปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีหน้ีสิน
หมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีนจ านวน 112 ลา้นบาท และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสะสม
จ านวน 39 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยหลายแห่งไดห้ยดุด าเนินกิจการ ถึงแมว้า่ปัจจยัดงักล่าวจะท า
ให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อย่างไรก็
ตาม บริษทัฯมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
กบัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และมีการท าสัญญาปรับโครงสร้าง
หน้ีและโอนหน้ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
25 จากเหตุการณ์ดงักล่าวงบการเงินน้ีจึงยงัคงจดัท าข้ึนภายใตข้อ้สมมติการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
กิจการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

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

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั ฟตุแวร์เทค 1530 จ  ากดั หยดุด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คิวริต้ี ฟตุแวร์ จ  ากดั ผลิต จ าหน่ายและส่งออก

รองเทา้และรับจา้งยอ้ม 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ดบัเบิ้ลยบีูแอลพี จ  ากดั                                                          ผลิตรองเทา้และกระเป๋า ไทย 100.00 100.00 
บริษทั พิมายฟุตแวร์ จ  ากดั หยดุด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอก็ซ์เซลเลน้ท ์รับเบอร์ จ  ากดั หยดุด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟตุแวร์ จ  ากดั หยดุด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั พอนเทก็ซ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตและฉีดช้ินส่วน

พลาสติก 
ไทย 92.53 92.53 

บริษทั อินโนเวชัน่ นครหลวง ฟตุแวร์ จ  ากดั หยดุด าเนินการ ไทย 96.07 96.07 
บริษทั หนัคาบางกอกรับเบอร์ จ  ากดั ผลิตหนา้ผา้รองเทา้ ไทย - 99.99 
บริษทั แพนเทค อาร์แอนดดี์ จ  ากดั หยดุด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั แพนเอเซียการ์เมน้ท ์ประเทศลาว จ ากดั หยดุด าเนินการ ลาว 100.00 100.00 
บริษทั เอก็แซ็ค คิว จ  ากดั รับจา้งยอ้ม ไทย 99.98 - 
บริษทั โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเนน้ท ์จ  ากดั                                     
(2557: ถือหุ้นโดยบริษทั กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟตุแวร์ จ  ากดั) 

ผลิตช้ินส่วนรองเทา้ ไทย 100.00 100.00 

บริษทั แอดแวนเทจ ฟตุแวร์ จ  ากดั                                                          
(2558: เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย) 

ผลิตและรับจา้งผลิตรองเทา้
ช้ินส่วนรองเทา้ 

ไทย 58.82 - 

     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟตุแวร์ จ  ากดั     
บริษทั แพนคอมโพเนน้ท ์จ  ากดั (จดทะเบียนเลิกบริษทักบั 

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557)  
อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี ไทย 100.00 100.00 

บริษทั บุรีรัมย ์แพนฟตุแวร์ จ  ากดั (จดทะเบียนเลิกบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557) 

อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี ไทย 69.27 69.27 

บริษทั แพนอปัเปอร์ จ  ากดั (ช าระบญัชีเสร็จแลว้เม่ือวนัท่ี              
7 กรกฎาคม 2558) 

ช าระบญัชีเสร็จแลว้ ไทย - 100.00 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 
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จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธีราคา
ทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง  (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได ้  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปล่ียนแปลงการรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและไดท้  าการปรับปรุงรายการของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
น ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้นโยบายบญัชีน้ีมาตั้งแต่แรก    
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
27  เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบั
การพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ี
เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า            
ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวน
วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดใน
กลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และ
ฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน:    
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ลดลง (1,224) (712) 
ก าไรส าหรับปีลดลง (1,224) (712) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    
ผลก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 1,224 712 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีเพ่ิมข้ึน 1,224 712 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง - - 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 



 6 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อ           
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้          
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของปี  

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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5.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท า
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณ
ผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดง
มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 5 - 20 ปี 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง - 20 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน - 3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ - 3 - 10 ปี 
สาธารณูปโภค - 5 - 10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการ               
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.8 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)                
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด              
เงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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5.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน
การด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและ             
บริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้
ท าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคา             
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ               
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุก                  
ส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.16 สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

 สินทรัพยสุ์ทธิของส่วนงานท่ียกเลิกท่ีถือไวเ้พื่อขายแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมหลงัหัก
ค่าใชจ่้ายในการขายแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีถือไวเ้พื่อขายแสดงดว้ยราคาทุนหรือ
มูลค่ายติุธรรมท่ีต ่ากวา่ 

5.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย            
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได้ บริษทัฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                  
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 การพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและ                 
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับของสินค้าคงเหลอื 

 การประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพิ นิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการขายสินค้า                
โดยค านึงถึงมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินคา้ อายุของสินคา้คงเหลือท่ีคงคา้งและสภาพการจดัเก็บ
สินคา้ เป็นตน้ 
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 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการ
ซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุน
ทัว่ไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน
หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือ
เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของสินทรัพย์
เหล่านั้น และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ า เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม  

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตใน          
แต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33.4 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 275 240 2 8 
เงินฝากธนาคาร 113,192 81,443 23,256 23,482 
รวม 113,467 81,683 23,258 23,490 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 0.85 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
0.50 ต่อปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.40 - 0.85 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.50 ต่อปี)) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากประจ ามีอายุระหวา่ง 5 เดือนถึง 2 ปี และมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 - 1.75 ต่อปี (2557: เงินฝากประจ ามีอายุ 4 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 2.00 
ต่อปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2557: ร้อยละ 1.05 ต่อปี)) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 52,604 29,853 - - 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  23,090 28,998 131 485 
3 - 6 เดือน 8,282 8,942 112 493 
6 - 12 เดือน 9,374 13,708 301 321 
มากกวา่ 12 เดือน 76,462 67,984 409 231 

รวม 169,812 149,485 953 1,530 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (72,733) (63,718) (231) (231) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 97,079 85,767 722 1,299 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 33,770 19,700 558 - 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  16,158 12,009 16 312 
3 - 6 เดือน 651 307 - 133 
6 - 12 เดือน 346 231 48 137 
มากกวา่ 12 เดือน 10,427 11,476 297 174 

รวม 61,352 43,723 919 756 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (10,271) (10,800) (8) (7) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 51,081 32,923 911 749 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 148,160 118,690 1,633 2,048 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 370,628 339,083 151,606 168,605 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,883 15,134 7,101 5,424 
รวม 387,511 354,217 158,707 174,029 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (379,263) (345,388) (153,494) (164,668) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8,248 8,829 5,213 9,361 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 156,408 127,519 6,846 11,409 
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10. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 2 4 

 
 
ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ดอกเบ้ียรับ - - 12 15 ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - - 2 5 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหรือราคา 

ตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 6 3 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม       
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - 4 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 28 28 - - ร้อยละ 5.0 - 7.7 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - 1 - - ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดอ่ื้น 2 1 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหรือราคา

ตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ 8 9 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 223 269 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต 1 1 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น 3 3 1 1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหรือราคา 

ตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ 3 8 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าจา้งผลิต - - - 1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสาธารณูปโภค 4 10 - - ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7 8 - - ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
ดอกเบ้ียจ่าย 5 5 5 5 ร้อยละ 4.9 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 95,576 113,624 
บริษทัร่วม 293,079 262,280 18,294 18,239 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 247,361 226,288 38,689 38,272 
รวม 540,440 488,568 152,559 170,135 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (439,685) (397,940) (148,982) (161,266) 
สุทธิ 100,755 90,628 3,577 8,869 

ลูกหนี้จากการค า้ประกนั - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 47,774 17,055 
บริษทัร่วม 36,286 36,286 36,286 36,286 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 14,734 14,734 14,734 14,734 
รวม 51,020 51,020 98,794 68,075 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (51,020) (51,020) (98,794) (68,075) 
สุทธิ - - - - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 22)     
บริษทัยอ่ย - - 9,803 7,246 
บริษทัร่วม 18,773 26,543 292 289 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 34,773 51,380 13,570 29,394 
รวม 53,546 77,923 23,665 36,929 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2558 

 
 

เพ่ิมข้ึน 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31  ธนัวาคม 2558 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและ
กจิการอืน่ 

    

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัร่วม     
 บริษทั หนองฉางรับเบอร์ จ  ากดั 850 - - 850 
 บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั 2,533 - (2,533) - 
รวม 3,383 - (2,533) 850 
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  (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2558 

 
 

เพ่ิมข้ึน 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31  ธนัวาคม 2558 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 บริษทั นารายณ์ บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั 200 - (200) - 
 บริษทั ไทยซงัชิน นิวแมททีเรียล จ ากดั 2,600 - - 2,600 
 บริษทั แพนไบโอเทค จ ากดั 240 - (240) - 
 บริษทั เนเชอรัลอาร์ต แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  3,000 - (625) 2,375 
 บริษทั รัตนนครเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 650 - (650) - 
รวม 6,690 - (1,715) 4,975 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,073 - (4,248) 5,825 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,650) - 200 (3,450) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - 
สุทธิ 6,423 - (4,048) 2,375 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน 493 - (100) 393 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
กิจการอ่ืน - สุทธิ 6,916 - (4,148) 2,768 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2558 

 
 

เพ่ิมข้ึน 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31  ธนัวาคม 2558 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
  บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั 390,785 - (96,270) 294,515 
  บริษทั พี.แอล.จอห์น อินดสัทร่ี จ  ากดั 10,700 - - 10,700 
  บริษทั เพคเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 9,540 - - 9,540 

รวม 411,025 - (96,270) 314,755 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั รังสิตฟุตแวร์ จ  ากดั 2,109 - - 2,109 
  บริษทั แพนเทค แมชชินเนอร่ี จ  ากดั 1,820 - (1,820) - 

รวม 3,929 - (1,820) 2,109 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 414,954 - (98,090) 316,864 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (414,954) - 98,090 (316,864) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 
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  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2558 

 
 

เพ่ิมข้ึน 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

 บริษทัโมเดอร์น เทคโนโลยี ่คอมโพเนน้ท ์จ ากดั 22,400 - (22,400) - 
 บริษทั กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั 152,000 - (55,986) 96,014 
 บริษทั พิมายฟุตแวร์ จ  ากดั 23,050 - - 23,050 
 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลคิวริต้ี ฟุตแวร์ จ ากดั 1,500 2,000 (3,500) - 
 บริษทั อินโนเวชัน่ นครหลวง ฟุตแวร์ จ ากดั - 2,480 - 2,480 

รวม 198,950 4,480 (81,886) 121,544 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

 บริษทั  รังสิตฟุตแวร์  จ  ากดั 2,109 - - 2,109 

รวม 2,109 - - 2,109 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 201,059 4,480 (81,886) 123,653 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (199,559) (4,480) 80,386 (123,653) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,500 - (1,500) - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และ
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2558 เพ่ิมข้ึน 

 
 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา 100,000 - - 100,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000 - - 100,000 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,714 17,235 3,455 13,210 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   59 92 32 66 
รวม 9,773 17,327 3,487 13,276 

 ภาระค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 33.3 ก) 

11. สินค้าคงเหลอื 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้ส าเร็จรูป 80,486 86,652 (50,075) (45,007) 30,411 41,645 
งานระหวา่งท า 31,618 26,147 (12,134) (12,079) 19,484 14,068 
วตัถุดิบ 111,879 102,042 (80,677) (81,863) 31,202 20,179 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 603 - - - 603 - 
วสัดุส้ินเปลือง 871 796 (261) - 610 796 
รวม 225,457 215,637 (143,147) (138,949) 82,310 76,688 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้ส าเร็จรูป 39,300 44,156 (36,600) (31,152) 2,700 13,004 
วตัถุดิบ 63,468 65,446 (63,468) (65,446) - - 
รวม 102,768 109,602 (100,068) (96,598) 2,700 13,004 
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจ านวน 7 ลา้นบาท (2557: 1 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท 
(2557: ไม่มี)) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท (2557: 37 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ลา้นบาท (2557: 36 
ลา้นบาท)) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

12.  สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

 
สินทรัพยข์อง
บริษทัยอ่ย 

อสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 23,698 95,808 119,506 
โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (95,808) (95,808) 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 7,395 - 7,395 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 31,093 - 31,093 
จ าหน่ายระหวา่งปี (29,771) - (29,771) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 1,322 - 1,322 
 

  (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 

อสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 27,452 95,808 123,260 
โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (95,808) (95,808) 
ลดลงระหวา่งปี (3,400) - (3,400) 
จ าหน่ายระหวา่งปี (1,084) - (1,084) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 22,968 - 22,968 
จ าหน่ายระหวา่งปี (17,968) - (17,968) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 5,000 - 5,000 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ในบริษทั หนัคาบางกอกรับเบอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นอยูใ่นอตัราร้อยละ 100 
ให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องแห่งหน่ึงจ านวน 94,300 หุ้นในราคาหุ้นละ 201 บาท รวมเป็นเงิน 19                 
ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในปี 2555 และขายเงิน
ลงทุนดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2558 โดยบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 24 ล้านบาท                  
ในก าไรหรือขาดทุนรวม 



 22 

13. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าเงินฝากประจ าไปค ้าประกนัไวก้บั
สถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

14. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) 124 124 
บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) 758,294 758,294 
รวมเงินลงทุน - ราคาทุน 758,418 758,418 
หกั: ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (74) (66) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (758,294) (758,294) 

เงินลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 50 58 

บริษัทฯได้ตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกรับเบอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) ท่ีอยูใ่นขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการแลว้ทั้งจ  านวน  
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน มูลค่าสุทธิ 
เงินปันผลที่บริษทัฯ
รับรู้ระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั ฟุตแวร์เทค 1530 

จ ากดั  400,000 400,000 100 100 467,968 467,968 (467,968) (467,968) - - - - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล                  

คิวริต้ี ฟุตแวร์ จ  ากดั 350,000 350,000 100 100 349,999 349,999 (349,999) (349,999) - - - - 
บริษทั กบินทร์บุรี แพน

เอเซีย ฟุตแวร์  จ  ากดั 350,000 350,000 100 100 443,523 443,523 (443,523) (443,523) - - - - 
บริษทั เอ็กซ์เซลเลน้ท ์                   

รับเบอร์ จ ากดั 370,000 370,000 100 100 385,887 385,887 (385,887) (385,887) - - - - 
บริษทั พิมายฟุตแวร์ 

จ ากดั 100,000 100,000 100 100 115,969 115,969 (115,969) (115,969) - - - - 
บริษทั ดบัเบ้ิลยบีูแอลพี 

จ  ากดั                                                    30,000 30,000 100 100 43,371 43,371 - - 43,371 43,371 9,000 - 
บริษทั แพนเทค          

อาร์แอนดดี์ จ ากดั 150,000 150,000 100 100 149,998 149,998 (149,998) (149,998) - - - - 
บริษทั อินโนเวชัน่    

นครหลวง  ฟุตแวร์  
จ  ากดั 350,150 350,150 96 96 264,290 264,290 (264,290) (264,290) - - - - 

บริษทั พอนเทก็ซ์                   
(ประเทศไทย) จ ากดั 60,800 60,800 93 93 122,112 122,112 (23,000) (23,000) 99,112 99,112 - - 

บริษทั เอ็กแซ็ค คิว จ ากดั 16,000 - 100 - 15,997 - - - 15,997 - - - 
บริษทัโมเดอร์น เทคโนโลยี ่

คอมโพเนน้ท ์จ ากดั  50,000 - 100 - 36,600 - - - 36,600 - - - 
บริษทั แอดแวนเทจ        

ฟุตแวร์ จ  ากดั 91,750 - 56 - 37,614 - - - 37,614 - - - 

รวม     2,433,328 2,343,117 (2,200,634) (2,200,634) 232,694 142,483 9,000 - 

บริษทั เอ็กแซ็ค คิว จ ากดั ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอ้มผา้ จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 16 ลา้นบาท แบ่งเป็น 160,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 บาท โดยบริษทัฯถือหุ้นจ านวน 159,970 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของ
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ โดยบริษทัฯช าระค่าหุ้นเป็นเคร่ืองจกัรมูลค่า 12 ลา้นบาท ท่ีไดรั้บมาจาก
การจ่ายช าระหน้ีของลูกหน้ีการคา้บริษทัยอ่ย และจ่ายช าระค่าหุน้เป็นเงินสดอีกจ านวน 4 ลา้นบาท 

ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้จ่ายช าระหน้ีมูลค่า 36.6 ล้านบาท ให้แก่บริษทัฯ      
โดยช าระเป็นหุ้นสามญัของบริษทั โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเนน้ท์ จ  ากดั จ  านวน 1,999,993 หุ้น 
เป็นผลใหบ้ริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 99.99 เป็นการถือหุ้นทางตรง
ร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ  ากดั 
จากบริษทัร่วมอีกแห่งหน่ึง จ านวน 425,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.58 ของทุนท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว และน าหุ้นดงักล่าวมาจ่ายช าระหน้ีมูลค่า 10 ล้านบาท ให้แก่บริษทัฯ เป็นผลให้บริษทัฯ    
และบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวรวมเป็นร้อยละ 58.82 และท าให้บริษทั แอดแวนเทจ 
ฟุตแวร์ จ  ากดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ีเปล่ียนสถานะ
บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ  ากัด มีเงินสดคงเหลือจ านวนประมาณ 18 ล้านบาท ซ่ึงแสดงใน                   
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินสดเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียน
สถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากบริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ  ากดั ณ วนัท่ีเปล่ียน
สถานะมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีซ้ือ 

มูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ีซ้ือ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,777 17,777 
เงินลงทุนชัว่คราว 30,009 30,009 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 42,091 42,091 
สินคา้คงเหลือ 20,544 20,544 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 865 865 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,608 1,608 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  17,865 3,985 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 119 119 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (20,855) (20,855) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (2,743) (2,743) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (623) (623) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,501) (1,501) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,489) - 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 102,667 91,276 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามสดัส่วนท่ีถือโดยบริษทัฯ (ร้อยละ 58.82) 60,393 53,693 
หกั: ส่วนแบ่งขาดทุนสะสมจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  
    ณ วนัท่ีเปล่ียนสถานะ (44,507) 

 
(44,507) 

 ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียเดิม (3,997) - 
 ผลแตกต่างระหวา่งเงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนกบัมูลค่า 
  สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยในสดัส่วนท่ีบริษทัลงทุน (1,557) 

 
1,146 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,332 10,332 
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16.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
16.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั ประกอบกิจการร้านคา้
ปลีก จ าหน่ายสินคา้
อุปโภคและบริโภค 
สถานีบริการน ้ามนั ไทย 44.15 43.67 376,157 375,157 - - 

บริษทั หนองฉางรับเบอร์ จ  ากดั หยดุด าเนินการ ไทย 28.82 28.82 12,000 12,000 - - 
บริษทั อุทยั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั หยดุด าเนินการ ไทย 28.82 28.82 8,999 8,999 - - 
บริษทั อาภากร อุตสาหกรรม จ ากดั รับจา้งผลิตและซ่อม

แม่พิมพ ์ ไทย 30.87 30.87 11,672 11,672 13,350 12,708 
บริษทั แอดแวนเทจฟตุแวร์ จ  ากดั 
(2558: เปล่ียนสถานะเป็นบริษทั
ยอ่ย) 

ผลิตและรับจา้งผลิต
รองเทา้ ช้ินส่วน
รองเทา้ ไทย - 47.24 - 89,415 - 34,986 

บริษทั พี.แอล.จอห์น อินดสัทรีส์ จ  ากดั อยูร่ะหวา่งการ              
ช าระบญัชี ไทย 19.25 19.25 7,700 7,700 - - 

รวม     416,528 504,943 13,350 47,694 

         
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า         
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั พี เอ แคปปิตอล 
จ ากดั 

ประกอบกิจการ
ร้านคา้ปลีก 
จ าหน่ายสินคา้
อุปโภคและ
บริโภค สถานี
บริการน ้ามนั 

 
 
 

ไทย 5.62 5.62 64,559 64,559 (64,559) (64,559) - - 
บริษทั แอดแวนเทจ            
ฟุตแวร์ จ ากดั                    
(2558: เปล่ียนสถานะ
เป็นบริษทัยอ่ย) 

ผลิตและรับจา้งผลิต
รองเทา้และ
ช้ินส่วนรองเทา้ 

ไทย - 32.38 - 17,328 - - - 17,328 
รวม     64,559 81,887 (64,559) (64,559) - 17,328 
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16.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 
 2558 2557 

บริษทั อาภากร อุตสาหกรรม จ ากดั 642 1,094 
บริษทั แอดแวนเทจฟตุแวร์ จ ากดั 9,521 8,403 
รวม 10,163 9,497 

16.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 แห่ง ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผูกพนัของบริษทั
ร่วมดงักล่าว 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามราคาทุนส่วนหน่ึงจ านวน 376 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุน
ในบริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั (“บริษทัร่วม”) บริษทัฯไม่ได้รับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธันวาคม 2558 ของบริษทัร่วมรวมถึงงบการเงินของบริษทัย่อยของบริษทัร่วมดงักล่าว แต่ไดรั้บ             
งบการเงินล่าสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษทัร่วม ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ซ่ึงมี
เพียงงบการเงินเฉพาะกิจการโดยไม่มีงบการเงินรวมทั้งท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สียเป็น
ศูนยบ์าทแลว้ 
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16.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกช าระ 
ณ วนัที่                       

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วม
ส าหรับ 

ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั * * * * * * * * * * 
บริษทั หนองฉางรับเบอร์ จ  ากดั 40 40 3 3 56 57 1 1 1 1 
บริษทั อุทยั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั 30 30 2 3 48 49 1 1 - 1 
บริษทั อาภากร อุตสาหกรรม จ ากดั  22 22 39 38 6 7 28 30 2 3 
บริษทั แอดแวนเทจฟุตแวร์ จ  ากดั
(2558: เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย) - 367 - 99 - 28 - 253 - 18 

*บริษทัฯไม่ไดรั้บงบการเงินของบริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16.3 

บริษทั พี.แอล.จอห์น อินดสัทร่ี จ  ากดั อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16.1 

17. เงินลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน มูลค่าสุทธิ 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ
รับรู้ระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จ  ากดั 500 500 - - 500 500 150 - 
บริษทั นูทรีชัน่ เฮา้ส์ จ  ากดั 13,598 13,598 (8,232) (8,232) 5,366 5,366 - - 
บริษทั ไทยทาคายา จ  ากดั 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 - - 
บริษทั แพน ลอง จอห์น จ ากดั 1,750 1,750 (1,631) (1,631) 119 119 - - 
บริษทั เนเชอรัล อาร์ต แอนด ์
เทคโนโลย ีจ  ากดั 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 

บริษทั บา้นแพน เอนจิเนียร่ิง แอนด ์ 
โฮลด้ิง จ  ากดั 130,000 130,000 (130,000) (130,000) - - - - 

บริษทั แพนคอมพ ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 2,000 2,000 (2,000) (2,000) - - - - 

บริษทั แพนเทคนิเคิล พาทส์ จ  ากดั 720 720 (720) (720) - - - - 
บริษทั ไทยซงัชิน นิวแมททีเรียล จ ากดั 11,696 11,696 (11,696) (11,696) - - - - 

รวม 163,264 163,264 (154,279) (154,279) 8,985 8,985 150 - 

 



 28 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน มลูค่าสุทธิ 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ
รับรู้ระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จ  ากดั 1,050 1,050 - - 1,050 1,050 150 - 
บริษทั นูทรีชัน่ เฮา้ส์ จ  ากดั 4,268 4,268 - - 4,268 4,268 - - 
บริษทั ไทยทาคายา จ ากดั 2,308 2,308 - - 2,308 2,308 - - 
บริษทั แพน ลอง จอห์น จ ากดั 119 119 - - 119 119 - - 

รวม 7,745 7,745 - - 7,745 7,745 150 - 

18. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ                    

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร รวม 

ท่ีดินและ                    

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558:       

ราคาทุน 216,702 10,998 227,700 294,449 73,273 367,722 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (145) (5,035) (5,180) (145) (16,156) (16,301) 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (2,851) (2,851) - (2,851) (2,851) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 216,557 3,112 219,669 294,304 54,267 348,570 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557:       

ราคาทุน 101,281 9,246 110,527 101,281 9,246 110,527 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (145) (6,049) (6,194) (145) (6,049) (6,194) 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (2,851) (2,851) - (2,851) (2,851) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 101,136 346 101,482 101,136 346 101,482 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 101,482 - 101,482 - 
ซ้ือเพ่ิม 6,302 5,800 6,302 5,800 
โอนมาจากสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - 95,808 - 95,808 
โอนมาจากสินทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้าน 17,603 - 146,504 - 
เพ่ิมข้ึนจากการรับช าระหน้ี 96,210 - 96,210 - 
จ าหน่าย (1,805) - (1,805) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (123) (126) (123) (126) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 219,669 101,482 348,570 101,482 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ท่ีดินรอการขาย 263 153 
อาคารให้เช่า 185 - 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินรอการขาย และใช้
เกณฑว์ธีิพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ส าหรับอาคารให้เช่า ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบด้วยอตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้น
ท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 
235 ลา้นบาท (2557: 94 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
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19.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงานและ และ และเคร่ืองใช ้    ติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณูปโภค และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2557 22,652 75,047 1,320,104 235,741 10,257 6,200 721 1,670,722 
ซ้ือเพ่ิม - 606 1,537 1,311 - 756 4,171 8,381 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,265) (15,958) (168,906) (47,586) (10) (1,248) (65) (235,038) 
โอนเขา้ (ออก) - 1,753 - 2,313 - - (4,066) - 
31 ธนัวาคม 2557 21,387 61,448 1,152,735 191,779 10,247 5,708 761 1,444,065 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็น
บริษทัยอ่ย 

 
- 

 
- 

 
89,149 

 
19,864 

 
782 

 
- 

 
- 

 
109,795 

ซ้ือเพ่ิม 5,620 671 15,326 3,338 1,463 618 882 27,918 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,539) (473) (309,917) (48,534) (295) - - (360,758) 
โอนเขา้ (ออก) - - - 388 - - (388) - 
ส่วนท่ีโอนออกเน่ืองจากการขายเงินลงทุนเพ่ือรอขาย - (8,198) (51,972) (16,238) - (587) (496) (77,491) 
ส่วนท่ีโอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (14,491) (17,611) - - - - - (32,102) 
31 ธนัวาคม 2558 10,977 35,837 895,321 150,597 12,197 5,739 759 1,111,427 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2557 247 51,094 1,172,768 214,214 8,741 5,761 5 1,452,830 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,111 7,657 2,079 99 129 - 12,075 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (9,394) (154,436) (47,350) (10) (1,068) - (212,258) 
31 ธนัวาคม 2557 247 43,811 1,025,989 168,943 8,830 4,822 5 1,252,647 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็น
บริษทัยอ่ย 

 
- 

 
- 

 
71,777 

 
19,210 

 
658 

 
- 

 
- 

 
91,645 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,804 8,987 2,465 197 332 - 14,785 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (139) (285,288) (47,200) (294) - - (332,921) 
ส่วนท่ีโอนออกเน่ืองจากการขายเงินลงทุนเพ่ือรอขาย - (4,333) (46,917) (14,766) - (580) - (66,596) 
ส่วนท่ีโอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมการลงทุน - (14,499) - - - - - (14,499) 
31 ธนัวาคม 2558 247 27,644 774,548 128,652 9,391 4,574 5 945,061 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงานและ และ และเคร่ืองใช ้    ติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณูปโภค และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         
1 มกราคม 2557 - 9,415 113,271 1,437 - 180 65 124,368 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 5,385 54 - - - 5,439 
ลดลงระหวา่งปี - (6,563) (14,158) (142) - (180) (65) (21,108) 
31 ธนัวาคม 2557 - 2,852 104,498 1,349 - - - 108,699 
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็น
บริษทัยอ่ย 

- - 285 - - - - 285 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - 12 - - - 12 
ลดลงระหวา่งปี - - (24,360) (1,334) - - - (25,694) 
31 ธนัวาคม 2558 - 2,852 80,423 27 - - - 83,302 
ส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนท่ีถือไว้รอขาย         
31 ธนัวาคม 2557 - 3,864 5,055 1,472 - 7 496 10,894 
31 ธนัวาคม 2558 - - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2557 21,140 10,921 17,193 20,015 1,417 879 260 71,825 
31 ธนัวาคม 2558 10,730 5,341 40,350 21,918 2,806 1,165 754 83,064 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2557 (จ  านวน 6.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  12,075 
2558 (จ  านวน 5.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  14,785  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพยร์ะหว่าง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงานและ และ และเคร่ืองใช ้   ติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณูปโภค และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2557 111,004 67,852 311,712 49,696 5,557 - - 545,821 
ซ้ือเพ่ิม - 606 1,235 534 - 756 4,171 7,302 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (12,350) - (33,301) (3,431) - - - (49,082) 
โอนเขา้ (ออก) - 1,753 - 2,313 - - (4,066) - 

31 ธนัวาคม 2557 98,654 70,211 279,646 49,112 5,557 756 105 504,041 
ซ้ือเพ่ิม 5,620 671 11,215 1,382 1,445 618 650 21,601 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (12,037) - (27,679) (6,310) - - - (46,026) 
ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (92,237) (66,016) - - - - - (158,253) 

31 ธนัวาคม 2558 - 4,866 263,182 44,184 7,002 1,374 755 321,363 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2557 - 6,531 230,570 47,616 4,813 - - 289,530 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,821 2,301 1,087 589 36 - 6,834 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (28,597) (3,401) - - - (31,998) 

31 ธนัวาคม 2557 - 9,352 204,274 45,302 5,402 36 - 264,366 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4,256 1,910 1,191 313 240 - 7,910 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (13,327) (5,167) - - - (18,494) 
ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (11,749) - - - - - (11,749) 

31 ธนัวาคม 2558 - 1,859 192,857 41,326 5,715 276 - 242,033 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพยร์ะหว่าง  
 ส่วนปรับปรุง โรงงานและ และ และเคร่ืองใช ้   ติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณูปโภค และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า         
1 มกราคม 2557 - - 71,427 - - - - 71,427 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 3,579 - - - - 3,579 
ลดลงระหวา่งปี - - (4,370) - - - - (4,370) 

31 ธนัวาคม 2557 - - 70,636 - - - - 70,636 
ลดลงระหวา่งปี - - (3,200) - - - - (3,200) 

31 ธนัวาคม 2558 - - 67,436 - - - - 67,436 

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

31 ธนัวาคม 2558 - 3,007 2,889 2,858 1,287 1,098 755 11,894 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2557 (จ  านวน 0.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  6,834 

2558 (จ านวน 0.9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  7,910 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 7 ลา้นบาท (2557: 3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 451 ลา้นบาท (2557: 797 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
191 ลา้นบาท (2557: 77 ลา้นบาท)) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 10               
ล้านบาท (2557: 21 ล้านบาท) ไปค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ไม่มี (2557: 145 ลา้นบาท)) 

20.  ค่าความนิยม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2558 2557 
ค่าความนิยม 12,047 12,047 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าความนิยม (12,047) (12,047) 
สุทธิ - - 

21.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2558 2557 2558 2557 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR, MLR 7,229 15,448 3,234 10,727 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 - 124,000 - 34,000 
เงินกูย้มืเพ่ือการส่งออก 18 - 13,270 - - 
รวม 7,229 152,718 3,234 44,727 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของบริษทัฯ ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนั
โดยบริษทัฯ การจ าน าเงินฝากประจ าและเคร่ืองจกัร และการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และขอ้ 19  
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22.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,598 31,519 6,886 4,307 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,851 44,827 928 898 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,154 6,249 5,036 5,220 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 873 2,353 246 1,952 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,794 19,655 6,743 6,902 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 38,693 117,735 10,839 6,984 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 20,500 5,000 20,500 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,090 1,166 35 35 

รวม 146,053 244,004 35,713 46,798 

23.   เงินกู้ยมืระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี/้ดอกเบีย้ค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 43,405 
บวก: โอนเงินกูย้มืระยะสั้นมาเป็นเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญา     

ปรับโครงสร้างหน้ี 91,788 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (42,452) 
 ธนาคารยกดอกเบ้ียให ้ (10,763) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 81,978 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (13,080) 
เงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 68,898 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีดอกเบ้ียคา้งจ่ายคงเหลือตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจ านวน 
88 ลา้นบาท  
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เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล
เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยมีเง่ือนไขการช าระดงัน้ี 

สัญญา คู่สัญญากบัธนาคาร การช าระคืนเงินตน้ การช าระคืนดอกเบ้ียเดิม การช าระคืนดอกเบ้ียใหม่ 
1, 2 บริษทั อินโนเวชัน่                    

นครหลวง ฟุตแวร์ จ  ากดั และ
บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ  ากดั (มหาชน) 

ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน
เงินรวม 33 ลา้นบาท ใน
วนัที่ 26 มกราคม 2558  

เม่ือช าระเงินตน้เสร็จส้ิน 
ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ 

-  

3, 4 บริษทั โมเดอร์น เทคโนโลยี ่
คอมโพเนน้ท ์จ ากดั และ 
บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ  ากดั (มหาชน) 

ทยอยจ่ายช าระคืนเงินตน้
จ านวนรวม 14 ลา้นบาท 
เป็นงวดรายเดือนตั้งแต่
เดือนมกราคม 2558 - 
ธนัวาคม 2562 รวม 60 งวด 

ดอกเบ้ียคา้งช าระเดิมจนถึง
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ให้
ตั้งพกัไว*้ 

ดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเงิน
ตน้เสร็จส้ินใหช้ าระในอตัรา
ดอกเบ้ีย Prime Rate                
(6.75% ต่อปี) โดยช าระเป็นงวด
รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 
(ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ีย 
18% ต่อปีและอตัราดอกเบ้ีย Prime 
Rate ใหต้ั้งพกัไว)้* 
 

5 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล      
คิวริต้ี ฟุตแวร์ จ  ากดั และ 
บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ  ากดั (มหาชน) 

ทยอยจ่ายช าระคืนเงินตน้
จ านวนรวม 95 ลา้นบาท 
เป็นงวดรายเดือนตั้งแต่
เดือนมกราคม 2558 - 
ธนัวาคม 2562 รวม 60 งวด 

ดอกเบ้ียคา้งช าระเดิมจนถึง
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ให้
ตั้งพกัไว*้ 

ดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเงิน
ตน้เสร็จส้ินใหช้ าระในอตัรา
ดอกเบ้ีย Prime Rate                
(6.75% ต่อปี) โดยช าระเป็นงวด
รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 
(ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ีย 
18% ต่อปีและอตัราดอกเบ้ีย Prime 
Rate ใหต้ั้งพกัไว)้*  

* หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามสัญญาไดค้รบถว้นทุกขอ้ ธนาคารตกลงจะยกดอกเบ้ียทั้งหมด
ท่ีตั้งพกัไวใ้หแ้ก่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา หากมีการ
ผิดนดัช าระหน้ีในสัญญาไม่วา่ขอ้ใดขอ้หน่ึงหรืองวดใดงวดหน่ึง จะถือว่าทั้งบริษทัฯและบริษทัย่อย
ตกเป็นผูผ้ดินดัช าระหน้ีทั้งหมด และหน้ีทั้งหมดดงักล่าวท่ีเหลืออยูใ่หถื้อวา่ถึงก าหนดช าระทนัที  

ในระหวา่งไตรมาส 1 ของปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวนตามสัญญา
ฉบบัท่ี 1 - 4 แก่ธนาคารแลว้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไดบ้นัทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตาม
สัญญาดงักล่าวจ านวน 39 ลา้นบาทในก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมในปีปัจจุบนั 
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24.  ประมาณการหนีสิ้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ประมาณการหน้ีสิน
จากการค ้าประกนั 

ประมาณการหน้ีสิน
จากการถกูฟ้องร้อง รวม 

1 มกราคม 2557 241 41,745 41,986 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - 6,484 6,484 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (920) (920) 
31 ธนัวาคม 2557 241 47,309 47,550 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (17,685) (17,685) 
31 ธนัวาคม 2558 241 29,624 29,865 
    
ปี 2558    
หมุนเวียน  - - - 
ไม่หมุนเวียน  241 29,624 29,865 
  241 29,624 29,865 
ปี 2557    
หมุนเวียน  - 17,685 17,685 
ไม่หมุนเวียน  241 29,624 29,865 

 241 47,309 47,550 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ประมาณการหน้ีสิน
จากการค ้าประกนั 

ประมาณการหน้ีสิน
จากการถกูฟ้องร้อง รวม 

1 มกราคม 2557 173,579 29,624 203,203 
31 ธนัวาคม 2557 173,579 29,624 203,203 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (141,639) - (141,639) 
31 ธนัวาคม 2558 31,940 29,624 61,564 
    
ปี 2558    
หมุนเวียน  - - - 
ไม่หมุนเวียน  31,940 29,624 61,564 
  31,940 29,624 61,564 
ปี 2557    
หมุนเวียน  36,119 - 36,119 
ไม่หมุนเวียน  137,460 29,624 167,084 

 173,579 29,624 203,203 
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25. สัญญาปรับโครงสร้างหนีแ้ละโอนหนี้ 

25.1   สัญญาปรับโครงสร้างหนีแ้ละโอนหนี้ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริ ต้ี  ฟุตแวร์  จ  ากัด                       
(บริษทัย่อย/ICF) ได้ท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีและโอนหน้ีกับบริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากัด 
(บริษทัร่วม/PA) ซ่ึงมีหน้ีคงคา้งกบับริษทัฯและ ICF จ  านวน 284.0 ลา้นบาท โดยก าหนดให้ PA จ่าย
ช าระหน้ีจ านวน 136.6 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทัฯและ ICF ดงัน้ี  

1. โอนท่ีดินจ านวน 11 แปลง มูลค่ารวม 96.2 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทัฯ  
2. โอนหุ้นสามญัของบริษทั อาภากร อุตสาหกรรม จ ากัด บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ  ากดั และ

บริษทั พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั รวมมูลค่า 37.3 ลา้นบาท ให้แก่บริษทัฯและ ICF โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หุน้สามญัของบริษทั จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ช าระหน้ีให ้

บริษทั อาภากร อุตสาหกรรม จ ากดั 14,394 21.3 บริษทัฯ 
บริษทั แอดแวนเทจ ฟตุแวร์ จ ากดั 332,404 8.1 บริษทัฯ 
บริษทั แอดแวนเทจ ฟตุแวร์ จ ากดั 6,811 0.2 ICF 
บริษทั พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,455 7.7 ICF 

3. โอนท่ีดินพร้อมบา้นเด่ียว 1 หลงั มูลค่ารวม 3.1 ลา้นบาท ใหแ้ก่ ICF  

หาก PA จ่ายช าระหน้ีดงักล่าวครบถ้วน บริษทัฯและ ICF ตกลงจะลดหน้ีเงินตน้ส่วนท่ีเหลือและ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายใหเ้ป็นจ านวนรวม 147.4 ลา้นบาท  

ในเดือนธนัวาคม 2558 PA ไดด้ าเนินการโอนท่ีดินตามขอ้ 1 ให้แก่บริษทัฯแลว้เพื่อช าระหน้ีท่ีคา้งกบั 
ICF ดงันั้น ICF จึงไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 96.2 ลา้นบาท เป็นก าไรหรือขาดทุนใน
งบการเงินรวมของปี 2558  

ต่อมาในเดือนมกราคม 2559 PA ไดด้ าเนินการโอนหุ้นตามขอ้ 2 ให้แก่บริษทัฯและ ICF เป็นผลให้
บริษทั อาภากร อุตสาหกรรม จ ากดั เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ โดย
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.4 เป็นร้อยละ 
99.1 

ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 PA ไดด้ าเนินการโอนท่ีดินพร้อมบา้นเด่ียวตามขอ้ 3 ให้แก่ ICF แลว้
การรับโอนหุ้นและท่ีดินตามขอ้ 2 และ ขอ้ 3 เป็นผลให้ ICF โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 
40.4 ล้านบาท เป็นก าไรหรือขาดทุนรวมของปี 2559 เม่ือ PA ด าเนินการครบตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีและโอนหน้ีแลว้ บริษทัฯและ ICF จึงลดหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายให้เป็นจ านวน 
147.4 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้คยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวท้ั้งจ  านวนแลว้ 
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25.2 ข้อตกลงช าระหนีร้ะหว่างบริษัทฯกบั ICF 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ICF ไดท้  าขอ้ตกลงช าระหน้ีกบับริษทัฯ โดย ICF ตกลงโอนสินทรัพยท่ี์
ไดรั้บช าระหน้ีจาก PA ตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีและโอนหน้ีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 25.1 ให้แก่บริษทัฯเพื่อช าระหน้ีคงคา้งแก่บริษทัฯจ านวน 40.4 ลา้นบาท รวมทั้งให้
บริษทัฯช าระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารท่ีมีหน้ีคงเหลืออยู่จ  านวน 85.2 ลา้นบาท
แทน ICF ดว้ย โดยบริษทัฯตกลงจะจ่ายช าระคืนเงินตน้แทน ICF ให้แก่ธนาคารตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23  

ในเดือนธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดรั้บโอนสินทรัพยจ์าก ICF เป็นจ านวน 96.2 ลา้นบาท บริษทัฯจึงได้
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากการค ้ าประกนับริษทัย่อยจ านวน 85.2 ล้านบาท รวมทั้งโอนกลบั    
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 11.0 ล้านบาท เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ          
ในปี 2558 และบนัทึกหน้ีสินตามขอ้ตกลงช าระหน้ีท่ีตอ้งจ่ายแทน ICF จ  านวน 85.2 ลา้นบาท ไวใ้น
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

26.  ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติดงัน้ี 

ก) อนุมติัใหโ้อนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 21 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 1.68 
ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯจ านวน 22.68 ลา้นบาท 

ข) อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั
ของบริษทัฯจากเดิม 2,700 ล้านบาท (หุ้นสามญั 540 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็น 275.40                      
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 540 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.51 บาท) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ
จ านวน 2,424.60 ลา้นบาท 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 

27. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 
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28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ
พนกังาน 192,182 159,375 15,206 13,562 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 14,908 12,745 8,033 7,503 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (68,480) 1,851 (56,360) (48,520) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) - (4,137) - 3,400 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 12 9,234 - 7,374 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 129,604 259,031 13,077 38,335 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ                
งานระหวา่งท า (12,197) (26,150) (4,856) (33,848) 

29.   ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 3,083 684 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 3,913 1,093 (44) 182 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง
อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,996 1,777 (44) 182 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 174,327 33,976 187,393 52,338 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 34,865 6,795 37,479 10,468 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกใน

ระหวา่งปีเน่ืองจากอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอ (10,042) 17,850 4,960 7,199 

ขาดทุนทางภาษีจากปีก่อนท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพย ์               
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหวา่งปี - (3,477) - - 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการท า                  
งบการเงินรวม (17,018) (5,970) - - 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,033) (1,899) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ (59,090) (16,255) (41,402) (17,070) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 63,159 8,204 1,374 2,816 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,620) (3,471) (2,455) (3,231) 
อ่ืนๆ  (225) - - - 

รวม 1,224 (11,522) (42,483) (17,485) 
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น           

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 6,996 1,777 (44) 182 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 815 367 - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 3,916 - - 

รวม 815 4,283 - - 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคาร (1,180) (1,112) (503) (547) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,768) 98 - - 

รวม (3,948) (1,014) (503) (547) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวน 1,656 ลา้นบาท (2557: 2,059 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 995 
ลา้นบาท (2557: 1,161 ลา้นบาท)) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ            
ตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้
ประโยชน์ได ้

30.  ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยู่
ในระหวา่งปี 

31.  ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การ
ผลิต จ าหน่ายและส่งออกรองเทา้และช้ินส่วน และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศ
ไทย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงิน 167 ลา้นบาท 
(ปี 2557 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงิน 193 ลา้นบาท) 

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 1 ลา้นบาท (2557: 1 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2557: ไม่มี)) 
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33.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันเ ก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน                    
(2557: บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือเคร่ืองจกัร) 

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร 
เคร่ืองจกัร และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และ
สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

จ่ายช าระ:     
ภายใน 1 ปี 20 13 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5 1 - - 

33.3 การค า้ประกนั 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระค ้าประกนัวงเงินกูย้ืมและวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเป็นจ านวน 111 ล้านบาท (2557: 349 ล้านบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 106 ลา้นบาท (2557: 344 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย
เหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 8 6 1 1 
ค ้าประกนัอ่ืนๆ 8 9 - - 
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33.4 คดีฟ้องร้อง 

ก) บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัการเลิกจา้งกรรมการเป็นจ านวนเงิน 32 ล้านบาท 
และบริษทัฯไดฟ้้องแยง้กลบัไป ศาลชั้นตน้ตดัสินให้บริษทัฯจ่ายช าระเงินจ านวน 10 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีศาลชั้นตน้
ใหจ่้ายช าระไวใ้นบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องเท่าท่ีศาลตดัสิน 

ข) บริษัทฯถูกฟ้องร้องโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงจากการค ้ าประกันสินเช่ือให้แก่บริษัท                      
อินโนเวชัน่ นครหลวง ฟุตแวร์ จ  ากดั บริษทั โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ จ  ากดั และ
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คิวริต้ี ฟุตแวร์ จ  ากดั ซ่ึงผิดนดัช าระหน้ีเป็นจ านวนเงิน 173 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนไวใ้นบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการ             
ค  ้าประกนับริษทัยอ่ย  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวไดท้  าสัญญาประนีประนอม
ยอมความกบัธนาคารต่อหน้าศาลเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ 23 

บริษทัฯไดโ้อนกลบัประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัย่อยจ านวน 56 ลา้นบาทเป็น
ก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและคงเหลือค่าความเสียหายท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนไวใ้นบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ยจ านวน 32 ลา้นบาท 

ค) ในปี 2553 บริษทัฯไดฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 34 ลา้นบาท จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่ง
หน่ึงเก่ียวกบัการจา้งท าของ และบริษทัดงักล่าวไดฟ้้องแยง้กลบัมา ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง
บริษทัฯ และตดัสินใหบ้ริษทัฯจ่ายช าระค่าเสียหายจ านวน 19 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 
ต่อปี ให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว และในเดือนกรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา
ยืนตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
บนัทึกจ านวนเงินท่ีศาลใหจ่้ายช าระจ านวน 19 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการ
ถูกฟ้องร้อง 

ง)  บริษทัยอ่ยสองแห่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัการเลิกจา้งกรรมการเป็นจ านวนรวม 20 
ลา้นบาท ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องโจทก์ และโจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อ
ศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

จ) ในระหว่างไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2558 บริษทัย่อยสองแห่งถูกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเช่าค้างช าระและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่ารถยนต์จ  านวน 4              
ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการขอคดัค าพิพากษาจากศาลชั้นตน้ 
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ฉ) ในระหวา่งไตรมาส 4 ของปี 2558 บริษทัยอ่ยห้าแห่งถูกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงฟ้องร้อง
เรียกค่าเช่าคา้งช าระและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่ารถยนต์จ  านวน 6 ล้านบาท ศาลนัด             
ไกล่เกล่ียใหก้ารและสืบพยานในเดือนเมษายน 2559 

34. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 263 185 448 

35.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ                  
ค  ้าประกนั เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนและ          
เงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั
จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืม
และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการ
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21 - 63 29 113 0.40 - 0.85 
เงินลงทุนชัว่คราว 35 - - - 35 1.50 - 1.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 156 156 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 3 - - - 3 7.50 - 8.63 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 7 - 7 0.40 - 1.50 

 59 - 70 185 314  

หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงิน - - 7 - 7 MOR, MLR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 146 146 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 100 - - - 100 4.90 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 4 - - 4 5.59 - 10.48 
เงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ี 13 69 - - 82 18.00 

 113 73 7 146 339  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 72 10 82 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 105 - - - 105 1.05 - 2.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 128 128 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 7 - - - 7 3.00 - 8.63 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 5 - 5 0.50 - 2.25 
 112 - 77 138 327  

หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงิน 34 - 119 - 153 MOR, MLR, 18.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 244 244 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 100 - - - 100 4.90 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 2 - - 2 10.48 
เงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ี 43 - - - 43 18.00 

 177 2 119 244 542  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    

 
ดอกเบ้ียคงท่ี
ภายใน 1 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 23 - 23 0.40 - 0.85 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 7 7 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 1 - 1 0.40 

 - 24 7 31  

หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

สถาบนัการเงิน - 3 - 3 MLR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 36 36 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

และกิจการอ่ืน 100 - - 100 4.90 

หน้ีสินตามขอ้ตกลงช าระหน้ี - - 82 82 - 

 100 3 118 221  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    

 
ดอกเบ้ียคงท่ี
ภายใน 1 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 23 - 23 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 40 - - 40 1.05 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 11 11 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 1 - 1 0.50 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 - - 2 5.94 

 42 24 11 77  

หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

สถาบนัการเงิน - 45 
 

- 45 MLR, 18.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 47 47 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

และกิจการอ่ืน 100 - 
 

- 100 4.90 

 100 45 47 192  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย
สินคา้ บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                        
สกลุเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 0.3 0.2 0.3 36.0886 32.9630 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษทัย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น            
เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.74:1 (2557: 9.61:1) และบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.80:1 (2557: 2.33:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ายเงิน  
ปันผลจากผลประกอบการของปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.0204 บาท รวม
เป็นเงิน 11.0 ลา้นบาท 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะน าเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมติัต่อไป  

38.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
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