
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความ
เส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี
ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบ
การเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินของบริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

     

 

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 

 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 

กรุงเทพฯ 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 



บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

3

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 28,184,442.24      25,660,391.79      

เงินลงทุนชัว่คราว 6, 25 256,675,231.14    270,160,203.58    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 116,904,281.92    129,857,073.32    

มูลค่างานท่ีท าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 13,042,300.96      17,634,660.62      

สินคา้คงเหลือ 8 114,314,910.63    101,517,233.50    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,491,581.26        2,976,312.51        

            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 535,612,748.15    547,805,875.32    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 12 1,280,284.00        -                        

อุปกรณ์ 4, 9 16,221,580.40      12,812,604.76      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4, 10 6,715,282.27        5,478,293.48        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 3,450,283.40        1,478,614.20        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,727,006.29        4,790,629.30        

            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 33,394,436.36      24,560,141.74      

รวมสินทรัพย์ 569,007,184.51    572,366,017.06    

บาท

สินทรัพย์
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หมายเหตุ 2558 2557

3

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 13 88,572,531.89      88,200,356.75      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,778,140.51        5,841,251.73        

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 88,300.00             387,840.00           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 10,257,463.97      6,300,358.99        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 101,696,436.37    100,729,807.47    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 9,840,943.97        6,393,706.76        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,672,267.29        4,714,744.30        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 15,513,211.26      11,108,451.06      

รวมหนีสิ้น 117,209,647.63    111,838,258.53    

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้  16

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 175,000,000.00    175,000,000.00    

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 350,000,000 หุน้ ช าระเต็มมูลค่าแลว้ 175,000,000.00    175,000,000.00    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16, 17 218,306,426.68    218,306,426.68    

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 11,840,416.97      9,530,259.68        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19 46,650,693.23      57,691,072.17      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 451,797,536.88    460,527,758.53    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 569,007,184.51    572,366,017.06    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกัด 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท
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หมายเหตุ 2558 2557

3

รายได้จากการขายและบริการ 4 567,538,203.18    572,035,607.31    

ตน้ทุนขายและบริการ 4, 9, 21, 22 (425,789,991.16)   (422,048,346.59)   

ก าไรขั้นต้น 141,748,212.02    149,987,260.72    

รายไดอ่ื้น 4 15,413,566.67      11,393,818.71      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 9, 21, 22 (34,390,535.57)     (28,662,682.09)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 9, 21, 22 (66,157,840.67)     (55,120,613.23)     

ตน้ทุนทางการเงิน (173.99)                 (431,866.46)          

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 56,613,228.46      77,165,917.65      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (10,410,082.72)     (16,560,724.06)     

ก าไรส าหรับปี 46,203,145.74      60,605,193.59      

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (3,041,709.24)       -                        

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 23 608,341.85           -                        

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,433,367.39)       -                        

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 43,769,778.35      60,605,193.59      

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 3 0.13                       0.25                       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 3 350,000,000         243,260,274         

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 65,000,000.00      5,100,000.00        6,500,000.00        99,111,138.26      175,711,138.26    

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น :
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 16 110,000,000.00    213,206,426.68    -                        -                        323,206,426.68    

จ่ายเงินปันผล 19 -                        -                        -                        (98,995,000.00)     (98,995,000.00)     

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 18 -                        -                        3,030,259.68        (3,030,259.68)       -                        

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        60,605,193.59      60,605,193.59      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 175,000,000.00    218,306,426.68    9,530,259.68        57,691,072.17      460,527,758.53    

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น :
จ่ายเงินปันผล 19 -                        -                        (52,500,000.00)     (52,500,000.00)     

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 18 -                        -                        2,310,157.29        (2,310,157.29)       -                        

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        46,203,145.74      46,203,145.74      

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        (2,433,367.39)       (2,433,367.39)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 175,000,000.00    218,306,426.68    11,840,416.97      46,650,693.23      451,797,536.88    

บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท
ก าไรสะสม
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2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 56,613,228.46        77,165,917.65        

ปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่ำย)จำก
กิจกรรมด ำเนินงำน
คำ่เส่ือมรำคำและรำยกำรตดัจ่ำย 4,321,889.00          2,728,428.82          

หน้ีสงสยัจะสูญ 954,972.40             390,112.47             

ขำดทุนจำกกำรลดมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ(กลบัรำยกำร) 671,443.56             (1,401,524.72)         

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (2,649,913.68)         (488,288.13)            

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 186,982.02             403,495.00             

(ก ำไร)ขำดทุนท่ียงัไมเ่กิดจำกกำรปรับมลูคำ่ของเงินลงทุน 2,488,299.19          (737,135.32)            

ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 749,527.97             2,768,383.85          

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ (585,367.04)            (77,257.78)              

ดอกเบ้ียจ่ำย 173.99                    431,866.46             

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด ำเนินงำน 62,751,235.87        81,183,998.30        

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 11,997,819.00        (68,180.60)              

มลูคำ่งำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 4,592,359.66          (11,429,651.88)       

สินคำ้คงเหลือ (13,469,120.69)       2,042,372.64          

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,468,461.22)         (1,957,723.61)         

เงินฝำกสถำบนักำรเงินติดภำระหลกัประกนั (1,280,284.00)         -                          

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (936,376.99)            (4,785,379.30)         

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 138,385.59             7,614,952.35          

ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น (299,540.00)            387,840.00             

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,957,104.98          3,150,730.48          

จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (344,000.00)            (1,417,000.00)         

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 957,522.99             4,714,744.30          

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 64,596,645.19        79,436,702.68        

บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บำท

             หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 7 



2558 2557

รับดอกเบ้ียและเงินปันผล 585,367.04             77,257.78               

จ่ำยภำษีเงินได้ (14,836,521.29)       (16,721,758.91)       

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 50,345,490.94        62,792,201.55        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ครำว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 12,762,111.27        (240,700,000.00)     

ซ้ืออุปกรณ์ (6,893,648.10)         (7,956,952.04)         

เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 886,233.66             141,630.85             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,075,963.33)         (5,434,483.17)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 4,678,733.50          (253,949,804.36)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -                          50,000,000.00        

จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -                          (60,000,000.00)       

จ่ำยดอกเบ้ีย (173.99)                   (437,345.91)            

เงินปันผลจ่ำย (52,500,000.00)       (98,995,000.00)       

เงินรับจำกกำรเพ่ิมทุนหุ้นสำมญั -                          323,723,166.68      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (52,500,173.99)       214,290,820.77      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 2,524,050.45          23,133,217.96        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 25,660,391.79        2,527,173.83          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 28,184,442.24        25,660,391.79        

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บำท

บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

             หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 8 
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บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2544 และไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2557

และไดจ้ดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai)”  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 
2557 โดยประกอบธุรกิจ ขำยส่ง ปลีกและให้บริกำรซ่อม เช่ำ เช่ำซ้ือและรับเหมำติดตั้ง ระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์ 
และวตัถุเคมีดับเพลิง ส ำนักงำนตั้ งอยู่เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยว์ิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำม
และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวชิำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ได้ท ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 
กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำน
หลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และ
ค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่ง
สมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร
ก ำหนดจ ำนวนสินทรัพย์และหน้ีสินนั้ น ๆ ดังนั้ นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งข้อสมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะ
งวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคต หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
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กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใชก้รอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 255 8) 
มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2558 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณ  
กำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สญัญำก่อสร้ำง   
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนข์องพนกังำน   
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและ 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนกำรกูย้มื   
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์
เม่ือออกจำกงำน   

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้   
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ 

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%202%20-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2021-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2024%20(ปรับปรุง%202557)_%20Up%209_1_58.pdf
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน   
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและ 

กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11   กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12   กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีท่ีไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ

กิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ
กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน 
กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรประเมินวำ่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ
หรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำร
บูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2038%20-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%208-web.pdf
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 
 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองกำรรำยงำนทำง
กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14  
 

ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำร
เหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557)  

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 

 

ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับ
เหมืองผิวดิน 

ในระหวำ่งปี บริษทัไดน้ ำกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558)  และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำถือ
ปฏิบติั กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรน ำกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558)  และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงนิ 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดใหบ้ริษทัจดักลุ่มรำยกำรท่ีแสดงอยูใ่นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน โดยใชเ้กณฑ์ว่ำรำยกำรดงักล่ำวสำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงัไดห้รือไม่ 
มำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวจะมีผลต่อกำรแสดงรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำร
วดัมูลค่ำยติุธรรม กล่ำวคือ หำกบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
น้ีและใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ี  

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 25 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่ำงปี 2558 สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใช้มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำง
บญัชีและขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf


  14 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล ห รือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือ
ออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมำณกำรห น้ี สิน  ห น้ี สิน ท่ีอำจเกิด ข้ึน  และ
สินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ท่ีไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้-กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษี

ของกิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ
กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน 
กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ
หรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำร
บูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสมัพนัธ์ของ
รำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนกังำน 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับ
เหมืองผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรของพืชเพ่ือกำรใหผ้ลิตผล 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

เกณฑ์ในกำรวดัค่ำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์น
กำรจดัท ำงบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้ 

กำรขำยสินคำ้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุม หรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น หรือมีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้ ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้   

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

รำยไดต้ำมสญัญำบริกำร 

รำยได้ตำมสัญญำบริกำรประกอบด้วยจ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวกจ ำนวนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดดัแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพ่ือจูงใจหำกมีควำมเป็นไปได้
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ค่อนข้ำงแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรำยได้และสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ  เม่ือสำมำรถประมำณผลของงำนบริกำร     
ตำมสญัญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดแ้ละตน้ทุนบริกำรตำมสญัญำจะถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมสัดส่วนของ
ขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

ขั้นควำมส ำเร็จของงำนตำมสัญญำประมำณโดยอำ้งอิงกบัอตัรำส่วนของตน้ทุนบริกำรท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึง
ปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนบริกำรทั้งส้ิน  

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสญัญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำมสญัญำบริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวำ่
ตน้ทุนบริกำรตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนบริกำรทั้งส้ินจะสูงกวำ่รำยไดต้ำมสัญญำบริกำรทั้งส้ินจะรับรู้ผลขำดทุนท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึนจำกงำนบริกำรตำมสญัญำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส่วนงำนท่ีแลว้เสร็จท่ียงัมิไดส่้งมอบ และยงัมิไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้แสดงเป็นมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่
เรียกเก็บ 

งำนระหวำ่งท ำ 

งำนระหวำ่งท ำแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

รำยไดค้่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ ค่ำใชจ่้ำย
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นกำรเฉพำะเพ่ือให้เกิดสัญญำเช่ำเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนรับรู้
เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงค่ำเช่ำนั้นเกิดข้ึน 

ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียถือเป็นเงินไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมเกณฑค์งคำ้ง 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ  ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะ
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 
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ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ
ให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้
ตำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และ
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูงสุทธิ
จำกเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระหลกัประกนั และเงินฝำกธนำคำรท่ีมีก ำหนดระยะเวลำเกิน 3 เดือน 

เงนิลงทุนช่ัวครำว 

ตรำสำรทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคำ้แสดงในรำคำยติุธรรม ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ตีรำคำหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รำคำทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษัทบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลูุกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชีเม่ือทรำบ
วำ่เป็นหน้ีสูญ 

สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ตน้ทุนสินคำ้ประกอบด้วยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดัดแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคำ้อยู่ในสถำนท่ีและสภำพ
ปัจจุบนัในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบั
ก ำลงักำรผลิตปกติ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

บริษทัตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 
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อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จ ำนวนปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5   

เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์ส ำนกังำน 5   

ยำนพำหนะ 7   

สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำและสำธิต 5   

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหวำ่งปีบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน  ตน้ทุนของกำรปรับปรุง
ให้ดีข้ึนท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กำรปรับปรุงนั้นจะ
ท ำให้บริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำเกินกว่ำหน่ึงรอบระยะเวลำบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำ
เส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชีและรวม
ไวอ้ยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยร์วมทั้งดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืเพ่ือใชใ้นกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์ำ้งตน้
ก่อนสินทรัพยจ์ะแลว้เสร็จถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดย
วธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพย ์5 ปี และ 10 ปี 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด
สูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
ของสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินได้
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ในตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นใหพิ้จำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมี
ควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเพ่ือใหมู้ลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหัก
ค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

สัญญำเช่ำ 
สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำ
ปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วน
ระหวำ่งหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยูโ่ดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำน
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

สญัญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่ำจะจดั 
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน  เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ)    
จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้กับผูใ้ห้เช่ำจะ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

บริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำน
และบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนักงำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบับริษทัตลอด
ระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลด
เป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสิน
ดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบับริษทัใน
อดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชน์ไดมี้กำรจ่ำยจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจ ำนวน 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือ
ภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำย
ไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ถำ้
ผลกระทบดงักล่ำวมีจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรหน้ีสินท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรบริกำรรับเหมำติดตั้ง 

บริษทัประมำณกำรตน้ทุนกำรรับเหมำติดตั้งของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบกำรติดตั้งและน ำมำค ำนวณ
จ ำนวนและมูลค่ำวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชใ้นกำรใหบ้ริกำรรับเหมำติดตั้ง
จนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุ ค่ำแรง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ บริษทัจะท ำกำร
ทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็น
สำระส ำคญั  

ประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรบริกำรรับเหมำติดตั้ง 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกโครงกำรบริกำรรับเหมำติดตั้งแต่ละ
โครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหน้ำของกำรติดตั้ง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลงของรำคำวสัดุ ค่ำแรง และสภำวะกำรณ์ปัจจุบนั 

ประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ 

บริษทัประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรถูกเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรส่งมอบโครงกำรล่ำชำ้ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับตำมสัญญำและค ำนึงถึงระยะเวลำกำรท ำงำนล่ำช้ำท่ีเกิดข้ึน โดยบริษัทได้บันทึก
ประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ไวใ้นงบกำรเงินแลว้ อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีได้
ประมำณกำรไว ้
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ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสีย
ภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำง
ภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริษัทต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ บริษทัเช่ือวำ่ได้
ตั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั  
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้
สมมติฐำนและอำจเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำให้บรษทัเปล่ียนกำร
ตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียรพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีสำมำรถหักกลบได้เม่ือบริษทัมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษี
ต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
คืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมี
จ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 
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ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งปี  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปดงัน้ี 

2558 2557

ก ำไรส ำหรับปี (บำท)            46,203,145.74            60,605,193.59 

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัตน้ปี               350,000,000                   6,500,000 

ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงปีและกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2557                               -                 236,760,274 

หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้)               350,000,000               243,260,274 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)                            0.13                            0.25 

 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำน 2557 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้บริษทัจึงไดค้  ำนวณก ำไร
ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน โดยปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นก่อนกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้เสมือนวำ่กำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 

4. รำยกำรทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือ
หุ้นและ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้น       

งบกำรเงินใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำด
รองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มีดงัน้ี 

รำยกำรบญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557

ซ้ือสินคำ้
บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั 7,700.00                  4,900.00                  

ขำยสินคำ้
บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั 6,950.00                  1,890.00                  

บริษทั คิวทเูอส จ ำกดั 800.00                     -                          

บำท
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2558 2557

ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั -                          290.00                     

บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 1,736,000.00           2,399,824.00           

ขำยอุปกรณ์
คุณรัตนพนัธ์  มุขหริวฒันำนนท์ 531,775.70              -                          

คุณอุไรรัตน์  หำญทวีภทัร 353,271.03              -                          

รำยไดอ่ื้น
บริษทั คิว ท ูเอส จ ำกดั 6,628,800.00           5,700,000.00           

บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั 4,334,400.00           3,156,000.00           

ค่ำเช่ำและบริกำรส ำนกังำน 
บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 5,211,480.00           5,734,710.00           

คุณเจน ชำญณรงค์ 469,050.00              26,550.00                

ค่ำตอบแทนกรรมกำร
กรรมกำร 495,000.00              2,495,000.00           

บำท

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี   

2558 2557

ลูกหน้ีอ่ืน
บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 1,379,465.00      1,456,132.00     

บริษทั คิว ท ูเอส จ ำกดั 856.00                -                    

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
บริษทั ชิลแมทช ์จ ำกดั -                     2,247.00            

บำท

 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,377,484.00     8,354,890.00     

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 58,371.44          221,724.12        

รวม 7,435,855.44     8,576,614.12     

บำท
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ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษัท/บุคคล 

ช่ือบริษทั/บุคคล ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั คิว ทู เอส จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั ชิลแมทช์ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
คุณเจน ชำญณรงค์ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และบุคคลในครอบครัว

เดียวกบักรรมกำร
คุณรัตนพนัธ์  มุขหริวฒันำนนท์ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้
คุณอุไรรัตน์  หำญทวีภทัร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้

หลกัเกณฑ์ในกำรเรียกเกบ็รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ซ้ือขำยสินคำ้ ตำมรำคำตลำด
ซ้ือขำยอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั
รำยไดอ่ื้น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั

 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

เงินสด 151,712.67             149,582.23             

เงินฝำกธนำคำร 28,032,729.57        25,510,809.56        

รวม 28,184,442.24        25,660,391.79        

บำท

 

6. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

รำคำทนุ มูลคำ่ยติุธรรม ก ำไร(ขำดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดข้ึน
2558 2557 2558 2557 2558 2557

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ 222,934,299.23    269,339,057.32    227,236,718.34    270,160,203.58    4,302,419.11        821,146.26      

เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์
  จดทะเบียน 35,408,084.84      -                        29,438,512.80      -                       (5,969,572.04)      -                       

รวม 258,342,384.07    269,339,057.32    256,675,231.14    270,160,203.58    (1,667,152.93)      821,146.26      

บำท
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีรำยกำรเคล่ือนไหว มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -                       

ซ้ือระหว่ำงปี 144,961,449.95    

ขำยระหว่ำงปี (108,118,535.51)   

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (7,404,401.64)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 29,438,512.80      

บำท

 

ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทมีขำดทุนท่ีเกิดข้ึน และขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
จดทะเบียน ดงัน้ี 

ขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกเงินลงทนุ (1,434,829.60)       

ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเงินลงทนุ (5,969,572.04)       

รวม (7,404,401.64)       

บำท

 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

ลูกหน้ีกำรคำ้ 113,392,501.69       127,538,610.80       

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,926,473.88)         (1,971,501.48)         

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 110,466,027.81       125,567,109.32       

ลูกหน้ีอ่ืน 6,438,254.11          4,289,964.00           

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 116,904,281.92       129,857,073.32       

บำท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือโดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2558 2557

ลูกหนีก้ารค้า 
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 75,312,196.24        94,747,483.17        

   เกินก ำหนดช ำระ
      นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 33,599,376.14        30,033,764.65        

      มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 529,325.24             1,348,713.18          

      มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 2,210,270.43          755,069.10             

      มำกกว่ำ 12 เดือนข้ึนไป 1,741,333.64          653,580.70             

      รวม 113,392,501.69       127,538,610.80      

บำท

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2558 2557

ยอดยกมำ 1,971,501.48          1,581,389.01          

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 954,972.40             404,762.91             

หัก กลบัรำยกำรหน้ีสงสยัจะสูญตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ -                         (14,650.44)              

ยอดคงเหลือ 2,926,473.88          1,971,501.48          

บำท

 

8. สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย  

2558 2557

สินคำ้ส ำเร็จรูป 98,064,763.31       78,734,005.22       

สินคำ้ระหว่ำงทำง 22,857,938.41       28,719,575.81       

รวม 120,922,701.72     107,453,581.03     

หัก ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (6,607,791.09)       (5,936,347.53)       

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 114,314,910.63     101,517,233.50     

บำท
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2558 2557

ยอดยกมำ 5,936,347.53          7,337,872.25          

บวก (หัก) ขำดทนุจำกกำรตีรำคำสินคำ้ลดลง(กลบัรำยกำร) 671,443.56             (1,401,524.72)         

ยอดคงเหลือ 6,607,791.09          5,936,347.53          

บำท

 

9. อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

เคร่ืองมือ เคร่ืองตกแต่งและ สินทรัพยเ์พ่ือเช่ำ อุปกรณ์
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และสำธิต ระหว่ำงติดตั้ง รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 1,061,214.11   2,000,417.62   8,630,888.37     3,786,559.44    268,977.50     15,748,057.04  

เพ่ิมข้ึน/โอนเขำ้ 101,150.41      7,239,682.00   750,098.13        135,000.00       35,099.33       8,261,029.87    

จ ำหน่ำย/โอนออก (6,607.48)         (233,627.63)     (89,760.00)         -                   (304,076.83)    (634,071.94)     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 1,155,757.04   9,006,471.99   9,291,226.50     3,921,559.44    -                 23,375,014.97  

เพ่ิมข้ึน/โอนเขำ้ 56,597.63        1,477,615.31   5,351,371.19     8,063.97           -                 6,893,648.10    

จ ำหน่ำย/โอนออก (20,053.42)       (130,250.00)     (1,951,400.00)    (555.60)            -                 (2,102,259.02)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 1,192,301.25   10,353,837.30  12,691,197.69    3,929,067.81    -                 28,166,404.05  

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 353,666.30      874,617.17      4,190,801.83     2,790,731.81    -                 8,209,817.11    

ค่ำเส่ือมรำคำ 203,583.15      1,128,989.32   932,536.48        315,129.32       -                 2,580,238.27    

จ ำหน่ำย/โอนออก (5,500.89)         (137,583.10)     (84,561.18)         -                   -                 (227,645.17)     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 551,748.56      1,866,023.39   5,038,777.13     3,105,861.13    -                 10,562,410.21  

ค่ำเส่ือมรำคำ 213,746.77      1,885,152.82   1,133,797.44     250,217.43       -                 3,482,914.46    

จ ำหน่ำย/โอนออก (19,545.50)       (129,003.92)     (1,951,397.00)    (554.60)            -                 (2,100,501.02)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 745,949.83      3,622,172.29   4,221,177.57     3,355,523.96    -                 11,944,823.65  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 604,008.48      7,140,448.60   4,252,449.37     815,698.31       -                 12,812,604.76  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 446,351.42      6,731,665.01   8,470,020.12     573,543.85       -                 16,221,580.40  

บำท
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2558 2557

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้น
    ตน้ทนุขำย 42,753.55              21,736.33              

    ตน้ทนุบริกำร 854,898.67            864,831.58            

    ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2,585,262.24         1,693,670.36         

   รวม 3,482,914.46         2,580,238.27         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
รำคำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ไดต้ดัจ  ำหน่ำย
ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่ 4,978,300.17         5,007,147.31         

บำท

 

บริษทัไดท้ ำสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน ดงัต่อไปน้ี 

ค่ำเช่ำต่อเดือน
ผูใ้หเ้ช่ำ ระยะเวลำ (บำท)

สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน คุณเจน ชำญณรงค์ 3 ปี 35,400                 

บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 3 ปี 238,800               

สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีคลงัสินคำ้ บริษทั หำญเอ็นยเินียร่ิง จ  ำกดั 3 ปี 195,490               

บริษทั ภทัรฤทธ์ิ 1997 จ ำกดั 5 ปี 5,250                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558
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10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 572,114.98                -                            572,114.98             

เพ่ิมข้ึน/โอนเขำ้ 837,983.17                4,596,500.00             5,434,483.17          

จ ำหน่ำย/โอนออก -                            -                            -                         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 1,410,098.15             4,596,500.00             6,006,598.15          

เพ่ิมข้ึน/โอนเขำ้ 5,839,130.00             833,333.33                6,672,463.33          

จ ำหน่ำย/โอนออก -                            (4,596,500.00)            (4,596,500.00)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 7,249,228.15             833,333.33                8,082,561.48          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 380,114.12                -                            380,114.12             

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 148,190.55                -                            148,190.55             

จ ำหน่ำย/โอนออก -                            -                            -                         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 528,304.67                -                            528,304.67             

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 838,974.54                -                            838,974.54             

จ ำหน่ำย/โอนออก -                            -                            -                         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 1,367,279.21             -                            1,367,279.21          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 881,793.48                4,596,500.00             5,478,293.48          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 5,881,948.94             833,333.33                6,715,282.27          

บำท

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 จ ำนวนเงิน 0.84 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 0.15 ลำ้น
บำท แสดงไวใ้นตน้ทุนบริกำรและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
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11. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 3,601,101.50          2,571,037.45          

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (150,818.10)           (1,092,423.25)        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 3,450,283.40          1,478,614.20          

บำท

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 1 ก ำไร ก ำไร ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2558 (ขำดทนุ)  เบด็เสร็จอ่ืน ธนัวำคม 2558

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทนุ 1,952.70            -                        -                      1,952.70            

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 394,300.30         190,994.48        -                      585,294.78         

สินคำ้คงเหลือ 1,187,269.50      134,288.72        -                      1,321,558.22      

ประมำณกำรหน้ีสิน 987,514.95         96,439.00          608,341.85      1,692,295.80      

รวม 2,571,037.45      421,722.20        608,341.85      3,601,101.50      

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ (98,343.04)         (52,475.06)         -                      (150,818.10)       

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ (994,080.21)       994,080.21        -                      -                         

รวม (1,092,423.25)    941,605.15        -                      (150,818.10)       

บำท
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ณ วนัท่ี 1 ก ำไร ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2557 (ขำดทนุ) ธนัวำคม 2557

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทนุ -                     1,952.70             1,952.70             

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 316,277.81         78,022.49           394,300.30         

สินคำ้คงเหลือ 1,467,574.45      (280,304.95)        1,187,269.50      

ประมำณกำรหน้ีสิน 1,008,464.58      (20,949.63)          987,514.95         

ประมำณกำรรับคืน 11,745.16           (11,745.16)          -                     

รวม 2,804,062.00      (233,024.55)        2,571,037.45      

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ (41,185.18)          (57,157.86)          (98,343.04)          

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ -                         (994,080.21)        (994,080.21)        

รวม (41,185.18)          (1,051,238.07)     (1,092,423.25)     

บำท

 

12. วงเงนิสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงนิ 

วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

ประเภทสินเช่ือ 2558 2557 2558 2557

เงินเบิกเกินบญัชี 9.00              6.00              MOR MOR 

เงินฝำกประจ ำ เงินฝำกประจ ำ
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท 57.00            47.00            MLR MLR

หนงัสือค ้ำประกนั 14.00            14.00            2% 2%

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 10.39            12.00            - -

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 5.00              20.00            ตำมภำวะตลำด MLR

เงินฝำกประจ ำ
รวม 95.39            99.00            

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้
 (ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ) 0.30              0.30              - -

วงเงิน (ลำ้นบำท) อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)

 

บริษทัไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรใชเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 1.28 ลำ้นบำท 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 69,667,403.06        67,610,018.23         

เจำ้หน้ีอ่ืน
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 15,920,697.68        18,977,380.03         

   เจำ้หน้ีอ่ืน 2,984,431.15          1,612,958.49           

   รวม 18,905,128.83        20,590,338.52         

รวมทั้งหมด 88,572,531.89        88,200,356.75         

 บำท

 

14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

เงินรับล่วงหนำ้และเงินมดัจ ำ 8,388,372.85          3,459,035.18           

อ่ืน ๆ 1,869,091.12          2,841,323.81           

   รวม 10,257,463.97        6,300,358.99           

 บำท
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15. ภำระผูกพนัธ์ผลประโยชน์ของพนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 6,393,706.76           5,042,322.91           

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:

   ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 469,366.67              2,493,194.00           

   ตน้ทนุดอกเบ้ีย 280,161.30              275,189.85              

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

  ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
     ประกนัภยั
   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 851,587.00              -                          

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 1,027,269.00           -                          

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 1,162,853.24           -                          

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยในปีปัจจุบนั (344,000.00)            (1,417,000.00)         

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 9,840,943.97           6,393,706.76           
   

บำท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ 
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.33 ลำ้นบำท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน
ประมำณ 22 ปี  

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลง 0.5%) (7,596,639.00)       8,728,722.00        

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลง 0.5%) 8,711,270.00        (7,606,530.00)       

อตัรำกำรลำออก (เปล่ียนแปลง 0.5%) (7,561,210.00)       8,354,712.00        

บำท
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ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 9,840,943.97        6,393,706.76        

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน - ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 9,840,943.97        6,393,706.76        

บำท

 

บริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังำนท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวำ่อตัรำเงินเดือน 
เดือนสุดทำ้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน
เน่ืองจำกเกษียณอำย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) มีดงัต่อไปน้ี 

2558 2557

อตัรำคิดลด 3.78 4.78

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 6.30 6.30

อตัรำกำรลำออก 0 - 24 6.67

อตัรำมรณะ

ร้อยละ

ตำรำงมรณะไทยปี 2551

 

16. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2557 มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน จำกจ ำนวนเงิน 65 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน
เงิน 130 ลำ้นบำทโดยออกหุน้สำมญัใหม่ จ ำนวน 6.5 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2557 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2557 ไดมี้มติดงัน้ี 

- แปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เพ่ือน ำหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

- เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้จำกมูลค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  

-       เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 130 ลำ้นบำท เป็น 175 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 45 ลำ้นหุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 1 บำท และใหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว เพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปคร้ังแรก 

โดยบริษทัได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัดและเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้น และเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2557 
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ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2557 ไดมี้มติ ดงัน้ี 

- เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้จำกมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท  

- เปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัจำก 175 ลำ้นหุน้ เป็น 350 ลำ้นหุน้ 

- เปล่ียนแปลงกำรออกหุน้สำมญัใหม่ จ ำนวน 45 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท เป็น จ ำนวน 90 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
0.50 บำท เพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปคร้ังแรก 

โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้น และจ ำนวนหุ้นสำมญัดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22

กนัยำยน 2557 

ในระหวำ่งวนัท่ี 5 – 7 พฤศจิกำยน 2557 บริษทัไดน้ ำหุน้สำมญั จ ำนวน 90 ลำ้นหุน้ เปิดใหป้ระชำชนจองซ้ือหุน้ โดย
เสนอขำยในรำคำหุน้ละ 3 บำท และเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้กบั
กระทรวงพำณิชย ์จำกกำรรับช ำระเงินเพ่ิมทุนหุน้สำมญัดงักล่ำวจำกเดิมจ ำนวนเงิน 130 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 175  
ลำ้นบำท และบริษทัไดบ้นัทึกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยหุน้เพ่ิมทุน จ ำนวนเงิน 11.79 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรหกัใน
บญัชีส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

17. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำ
มูลค่ำหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
น้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะ
มีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

19. เงนิปันผลจ่ำย 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 มีมติให้จ่ำยเงินปันผล ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท รวมเป็นจ ำนวน
เงิน 52.50 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2557 มีมติให้จ่ำยเงินปันผล ในอตัรำหุ้นละ 15.23 บำท รวมเป็นจ ำนวน
เงิน 99 ลำ้นบำท  

20. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 
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21. โครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำน 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยใ์ห้ควำมเห็นชอบ
โครงกำรสะสมหุน้ส ำหรับพนกังำน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำ 5 ปี
พนกังำนท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมโครงกำร พนกังำนประจ ำท่ีมีอำยงุำนตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป หรือ

ผูบ้ริหำรระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป โดยเป็นไปตำมควำมสมคัรใจ
รูปแบบโครงกำร เงินส่วนท่ีพนกังำนจ่ำยเพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

เงินส่วนท่ีผูบ้ริหำรจ่ำยเพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 5 - 25 ของเงินเดือน 
เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ำยสมทบท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 100 ของเงิน
ท่ีพนกังำนหรือผูบ้ริหำรจ่ำยเขำ้โครงกำร

ก ำหนดกำรซ้ือหุน้เขำ้โครงกำร ทุกเดือน
เง่ือนไขกำรถือครองหลกัทรัพย์ ปีท่ี 1 - 2  ไม่สำมำรถขำยหุน้ได้

ครบ 2 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดร้้อยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ท่ีสะสมได ้
ครบ 3 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดร้้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีสะสมได ้
ครบ 4 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดร้้อยละ 75 ของจ ำนวนหุน้ท่ีสะสมได ้
ครบ 5 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดท้ั้งจ  ำนวน

ตวัแทนด ำเนินกำร บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

ในระหวำ่งปี 2558 บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบโครงกำรเป็นจ ำนวนเงิน 1.36 ลำ้นบำท 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ไดแ้ก่ 

2558 2557

ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 395,731,034.63       388,056,420.13       

กำรเปล่ียนแปลงอ่ืนในสินคำ้ส ำเร็จรูป (13,469,120.69)       2,042,372.64          

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 68,662,962.88        58,457,537.71        

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำนกังำน 6,015,885.00          6,260,338.17          

บำท
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23. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค  ำนวณข้ึนในอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร บริษทับนัทึกภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

กำรลดภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ.2554 ลง
วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2554 ให้ปรับลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกอตัรำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ เป็นอตัรำร้อยละ 23 
ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2555 และอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไร
สุทธิส ำหรับสองรอบระยะเวลำบญัชีถดัมำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอตัรำรัษฎำกร ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 3 

พฤศจิกำยน 2557 ขยำยเวลำกำรลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส ำหรับปีปัจจุบนั 11,773,410.07           15,276,461.44           

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,363,327.35)            1,284,262.62             

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 10,410,082.72           16,560,724.06           

บำท

 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557

ประมำณกำรหน้ีสิน 608,341.85                -                            

บำท
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กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริง   

อตัรำภำษี อตัรำภำษี
(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 56,613,228.46    77,165,917.65    

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 11,322,645.69 20 15,433,183.53

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 549,367.46 (139,566.71)

รำยจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (98,603.08) (17,155.38)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 21 11,773,410.07 20 15,276,461.44

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,363,327.35)     1,284,262.62      

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 18 10,410,082.72 21 16,560,724.06

2558 2557

 

24. กำรจ ำแนกข้อมูลตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วน
งำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ 
กรรมกำรบริษทั 

บริษทัประกอบกิจกำร ขำยส่ง ปลีกและให้บริกำรซ่อม เช่ำ เช่ำซ้ือและรับเหมำติดตั้ง ระบบดบัเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์ 
และวตัถุเคมีดบัเพลิง ดงันั้น บริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียว โดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์
เดียวกนั  

25. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ -                    227,236,718.34     -               227,236,718.34  

เงินลงทนุในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 29,438,512.80     -                      -               29,438,512.80    

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -                    46,807.53            -               46,807.53           

บำท
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เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบั  2 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยค ำนวณโดยใช้
มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำม
ทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำด
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ และ เสน้อตัรำผลตอบแทน
ของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวำ่งปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

26. กำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

บริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือ
กำรคำ้ 

กำรบริหำรจดักำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือกำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและควำมเช่ือมัน่ของ
ตลำดและก่อให้เกิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรไดมี้กำรก ำกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึง
บริษทัพิจำรณำจำกสดัส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำร
จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

ควำมเส่ียงจำกสินเช่ือ 

ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้ไม่สำมำรถช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้และควำมเส่ียงจำก      

คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำ ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมสูญเสียทำงกำรเงินได ้ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำหนด
นโยบำยในกำรป้องกันควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้และคู่สัญญำ โดยก ำหนด
ระเบียบกำรพิจำรณำและระยะเวลำกำรเรียกเก็บหน้ี 

สินเช่ือของบริษทั หมำยถึง กำรให้เครดิตกบัลูกคำ้จำกกำรขำยสินคำ้และกำรบริกำร ซ่ึงเป็นธรรมเนียมกำรปฏิบติัทำง
กำรคำ้โดยทัว่ไป  

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย หมำยถึง กำรท่ีมูลค่ำของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทำงกำรเงิน หรือรำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ อำจ
เกิดกำรเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัโดยอำ้งอิงตำมอตัรำตลำด เช่น อตัรำ
ดอกเบ้ียลูกคำ้ชั้นดีของธนำคำรพำณิชย ์ดอกเบ้ียเงินฝำกออมทรัพย ์หรือ อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงอ่ืน เป็นตน้ 
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทั  ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

2558 2557

ไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 754,497.69         1,381,285.14      

ดอลลำร์สิงคโปร์ 99,115.00           56,989.20           

ยโูร 15,092.95           1,086.64            

เงินตรำต่ำงประเทศ

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม  
มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัใช้
รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตบริษทัประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และ
เงินฝำกสถำบนักำรเงินติดภำระหลกัประกนั หน้ีสินทำงกำรเงิน โดยส่วนใหญ่เป็น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ซ่ึงมี
อตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด จึงท ำให้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่
แตกต่ำงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

27.1 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรเพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนัสินคำ้และผลงำนตำมสญัญำวำ่จำ้งงำนติดตั้งระบบ        
จ ำนวนเงิน 17.87 ลำ้นบำท 

27.2 จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนักงำนและคลงัสินค้ำกับกิจกำรอ่ืนและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ดังน้ี          
(ดูหมำยเหตุ 9) 

ระยะเวลำ ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย (ลำ้นบำท)

 1 ปี 5.48

2 - 5  ปี 0.52
 

27.3 จ่ำยช ำระตำมสญัญำจำ้งท่ีปรึกษำ จ ำนวนเงิน 3.60 ลำ้นบำท 

27.4 จ่ำยช ำระตำมสญัญำจำ้งบริกำร จ ำนวนเงิน 11.09 ลำ้นบำท 

28. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 มีมติให้จ่ำยเงินปันผล ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็น   
จ ำนวนเงิน 35 ลำ้นบำท และมีมติให้ร่วมลงทุนจดัตั้งบริษทัท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดยมีทุนจดทะเบียน               
3.60 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัจะถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวคิดเป็นร้อยละ 40 

29. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 
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