บริษทั ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ซิ นเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์มานซ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ซิ นเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้ในส่ ว นของความ
รั บ ผิ ด ชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ค วามเป็ นอิ ส ระจากบริ ษ ัท ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น) ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี นั้นจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี ความขัดแย้งที่ มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องและการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู งแต่ ไม่ ได้เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่าการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญ ที่ มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญ เมื่ อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บ ัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่ พบ
ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากข้อ ผิ ด พลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญ ชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญ ชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่างบการเงิ นแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ

(นายไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9429
บริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2560
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บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนี ้ระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

5

6698548.65
185425792.1
18536287.36
108498453.9
319159082.1

16117749.87
93544199.22
18870091.13
58131431.68
186663471.9

8
6

10075318.95
1563761.02
5929043532
3690161.76
111071749.8
6055444524
6374603606

5509232.29
453323.77
3404841534
1657743.94
66098953.39
3478560787
3665224259

3

4, 6
4, 7

4, 9

4

บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
หมายเหตุ

หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
4, 11
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2559 และ
22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2558
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น ในปี 2559 และ
22,500,000 หุ้น ในปี 2558 ชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

35819000
249510616.6
174395522.5
1033033532
13100661.37
1505859332

0
202965910
115395522.5
738479506
5589965.13
1062430904

295457150.8
3817046705
86074786.87
1948742.76
4202106.54
4204729492
5710588825

1088590.83
1937266379
66369545.79
1393263.89
2487936.23
2008605716
3071036620

330000000

225000000

225000000

225000000

3491357.1
435523424.1
664014781.2
6374603606

0
369187639.2
594187639.2
3665224259

3
10
4
12

13
14
15
16

17

18

5

บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
หมายเหตุ

2559

2558

1437326585
-1126677207

1068898446
-858370017.9

กําไรขันต้
้ น

310649377.7

210528427.7

รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน

22110885.48
-19394416.02
-66056576.31
-157776887.8

17189213.41
-9048766.77
-37280670.36
-109629184.5

89532383.07
-19705241.08
69827141.99

71759019.54
-15715291.4
56043728.14

0
69827141.99

0
56043728.14

0.155171427
450000000

0.481883654
116301368

3, 4
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

19

19
19
19
20

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
กําไรต่อหุ้น
้ ้นฐาน
กําไรต่อหุ้นขันพื
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

6

บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

17

กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

ทุนที่ออก

กําไรสะสม

รวมส่วนของ

และชําระแล้ ว

สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร

ผู้ถือหุ้น

50000000

0

313143911.1

363143911.1

175000000

0

0

175000000

0

0

56043728.14

56043728.14

225000000

0

369187639.2

594187639.2

0

3491357.1

-3491357.1

0

0

0

69827141.99

69827141.99

225000000

3491357.1

435523424.1

664014781.2

7

บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษี เงินได้ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
หนี ้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ า
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ั ญาเช่าการเงิน
ลูกหนี ้ภายใต้ สญ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี ้ย
รับคืนภาษี เงินได้
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บาท
2559

2558

89532383.07

71759019.54

595904308.9
-201002.79
157384040.8
943611.52
2926352.35
1389256.1
248205.52
555478.87
848682634.4

414578972.1
-434880.92
109629184.5
-88420.85
665748.71
0
207198.56
313356.04
596630177.6

-92825204.41
-1110437.25
290852665.4
-50367022.25
-4566086.66
-2172820.21
-111527862.1
7510696.24
1714170.31
886190733.4
201002.79
0
-42799976.15
843591760.1

4099546.36
761469.71
265383302.1
2189620.98
-5300000
-3228571.9
11860819.04
-111272.76
1388827.9
873673919
434880.92
24806661.61
-35663443.65
863252017.9

8

บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
2559

2558

-289413468
14983.85
-2315800
-291714284.1

-6038500.67
17757.01
-989500
-7010243.66

35819000
448507174.1
-389507174.1
341116545.4
-19202018.89
-833524263.7
-144505940
0
-561296677.2

-49721000
163000000
-342500000
0
-10606194.2
-677281523
-104600763.5
175000000
-846709480.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ

-9419201.22

9532293.53

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

16117749.87
6698548.65

6585456.34
16117749.87

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื ้ออาคารและอุปกรณ์
จําหน่ายสินทรัพย์
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
รับเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระหนี ้สินภายใต้ สญ
จ่ายดอกเบี ้ย
รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็ นตัวเงิน
1. บริ ษัทโอนรถยนต์เพื่อให้ เช่าไปเป็ นสินค้ าเพื่อขายด้ วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 303.65 ล้ านบาท (ปี 2558: 278.84 ล้ านบาท)
2. บริ ษัทซื ้อรถยนต์เพื่อให้ เช่า ราคาทุน จํานวนเงิน 3,400.83 ล้ านบาท (ปี 2558: 1,537.56 ล้ านบาท) ชําระเป็ นเงินสด จํานวนเงิน 275.33
ล้ านบาท ค้ างชําระเป็ นเจ้ าหนี ้จากการซื ้อทรัพย์สนิ จํานวนเงิน 122.04 ล้ านบาท (ปี 2558: 14.37 ล้ านบาท) ส่วนที่เหลือได้ ทําสัญญาเช่า
การเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9

บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ซิ นเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์ มานซ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีสานักงาน
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี
สาขาในกรุ งเทพและต่างจังหวัดรวม 6 สาขา
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการให้เช่ ารถยนต์ และจาหน่ ายรถยนต์ที่ ใช้งานแล้ว รวมถึ งการให้บริ การที่ เกี่ ยวข้องกับรถยนต์
ดังกล่าว
งบการเงินได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน
งบการเงิ น นี้ จัด ท าและแสดงหน่ ว ยเงิ น ตราเป็ นเงิ น บาทซึ่ งเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ในการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และน าเสนอเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยโดยจัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณ
และข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ ในอดี ต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น ๆ
ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึก
ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุ งใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
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ระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มี ข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุ งใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ระหว่างปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) และแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนการกูย้ มื
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญ ชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่ อออก
จากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

กาไรต่อหุ น้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้น และสิ นทรั พย์ที่
อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ลสาหรั บเครื่ องมื อ
ทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที่
ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)

การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่ วนงานดาเนินงาน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่ อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

การร่ วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษี เงิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรื อผูถ้ ือหุ น้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุ ง 2559)

การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ นที่ เกิ ดขึ้ น จากการรื้ อ ถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)

สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7
(ปรับปรุ ง 2559)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่ อง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 14
(ปรับปรุ ง 2559)

ข้อจากัดสิ นทรั พย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
เงิ นทุ นขั้นต่ าและปฏิ สั มพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17
(ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 18
(ปรับปรุ ง 2559)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 20
(ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 21
(ปรับปรุ ง 2559)

เงินที่นาส่ งรัฐ

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
เกณฑ์ การวัดค่ าในการจัดทางบการเงิน
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการจัดทา
งบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงาน
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รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผู ้
ซื้ อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญ
ในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้า ไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ
หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม
สัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นจะบันทึ กในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อม
ใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วน
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื
นั้น
ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน
โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั บริ ษทั ตลอดระยะเวลาทางานถึงปี ที่
เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิ งเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าวคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับการทางานให้กบั บริ ษทั ในอดีตของ
พนักงานจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ ผลประโยชน์ได้มีการจ่าย
จริ ง
เมื่ อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมี การเปลี่ยนแปลง บริ ษทั รับรู ้ผลกาไร(ขาดทุ น)จากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจานวน
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับ จากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัด
มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไม่ มีตลาดที่ มีส ภาพคล่องสาหรั บ สิ นทรั พย์ห รื อหนี้ สิ นที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีส ภาพคล่องได้ บริ ษทั จะประมาณมู ลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่บริ ษทั ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมิ นความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรั บ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารที่มีกาหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ ไม่ได้
การประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต วิเคราะห์อายุของหนี้ ที่คงค้างและภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ น
ขณะนั้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจานวนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ ดังนั้น
การปรับปรุ งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
รถยนต์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานถูกโอนเป็ นสิ นค้าคงเหลือ เมื่อวันที่ได้หยุดการให้เช่าและถือไว้เพื่อขาย โดยแสดงในราคา
ตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดงั กล่าวได้หยุดการให้เช่าหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
บริ ษทั บันทึกค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงสาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
สั ญญาเช่ าการเงิน
บริ ษทั บันทึกสัญญาเช่าการเงินเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
เช่า ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ค่าเช่าที่
จ่ายชาระจะปั นส่ วนเป็ นส่ วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่ ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปั นส่ วนไปสู่ งวดต่าง ๆ
ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อตั ราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดมีอตั ราคงที่
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่ งรวม
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ และต้นทุนการ
กูย้ ืม สาหรั บ เครื่ องมื อที่ ควบคุ มโดยลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่ สามารถทางานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ ันให้ถือว่า
ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
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ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่ งบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองสิ นทรัพย์ที่เช่านั้น ๆ จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึ กเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของ
จานวนเงินขั้นต่าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะหักจากหนี้ สินตามสัญญาเช่า เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ย
เมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดมีอตั ราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่ าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชี ดว้ ยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากจานวนที่คิดค่าเสื่ อมราคาของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย ราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รถยนต์เพื่อให้เช่าและยานพาหนะ
เครื่ องใช้และอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือช่าง

5
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
ที่เช่าจะเป็ นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
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บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม
มูลค่าคงเหลือคานวณจากจานวนเงินที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั จากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ตามอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็ น ณ วันสิ้ นสุ ดอายุการให้ประโยชน์
บริ ษทั ทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และหากมูลค่าคงเหลือและ
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แตกต่างไปจากที่ ได้ประมาณไว้ ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นนั้นเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี
รถยนต์เพื่ อ ให้ เช่ ามี ว ตั ถุ ป ระสงค์แ รกเพื่ อ ให้ เช่ าและขายในภายหลัง ดังนั้น เมื่ อ เริ่ ม แรกรถยนต์จะน าออกไปให้ บ ริ ก ารเช่ า
ดาเนิ นงานเป็ นหลักโดยบันทึกไว้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บญ
ั ชี “อุปกรณ์” และคิดค่าเสื่ อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณข้างต้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จภายใต้บญั ชี “ต้นทุนการให้บริ การ” จนกระทัง่ เมื่อบริ ษทั เปลี่ยนวัตถุประสงค์จาก
เดิมเป็ นการขายรถยนต์เพื่อให้เช่าดังกล่าว บริ ษทั จะหยุดคิดค่าเสื่ อมราคาและโอนบัญชีไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ ด้วยมูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชี (ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)) ณ วันที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะขายรถยนต์ดงั กล่าว ทั้งนี้ เมื่อมีการ
ขายรถยนต์ดงั กล่าวให้รับรู ้ตน้ ทุนขายด้วยมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ขายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ขายนั้น
สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรั บรู ้ รายการจะรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์เมื่ อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตโดยรวมเป็ นสิ นทรั พย์ที่
สามารถระบุ ได้ที่เกี่ ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่ นรวมถึ งค่าความนิ ยมและตราผลิ ตภัณฑ์ที่เกิ ดขึ้ นภายในรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ นเมื่ อ
เกิดขึ้น
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ่ มตัด
จาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
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ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์

5 และ 10 ปี

บริ ษทั ไม่ได้คิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
การด้ อยค่ า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี
ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื่ อมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคื น ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ น เว้นแต่เมื่ อมี การกลับรายการการประเมิ นมู ลค่าของสิ นทรั พย์
เพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ประมาณจากกระแสเงิน
สดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลา
รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่า
เสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรั บรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่ อบริ ษทั มี ภาระหนี้ สินเกิ ดขึ้ นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระ
ภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยจานวนภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ น
นัยสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปั จจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ น เว้นแต่ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
รายการที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้
อัตราภาษี ที่ ป ระกาศใช้ห รื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับ ใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรั บ ปรุ งทางภาษี ที่ เกี่ ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี บนั ทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างมู ลค่าตามบัญ ชี และมู ลค่าฐานภาษี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
การกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ต้องคานึ งถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่
ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ บริ ษทั เชื่อว่าได้บนั ทึกภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอ
สาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และ
จากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทาให้บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี เงินได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นบริ ษทั มีความตั้งใจจะ
จ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้ สินในเวลา
เดียวกัน
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สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี จะบันทึ กต่อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากาไรเพื่ อเสี ยภาษี ในอนาคตจะมี จานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนหุ น้ สามัญ
ที่ ออกจาหน่ ายและชาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างปี ทั้งนี้ ได้มีการปรั บจานวนหุ ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้น (ดูหมายเหตุ 17 และ 25) โดยกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานของปี ก่อนได้ถูกคานวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกสุ ดที่เสนอรายงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

กำไรสำหรับปี (บำท)
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)
หุน้ สำมัญที่ออก ณ วันต้นปี
ผลกระทบจำกหุน้ ที่ออกและจำหน่ำย
หุน้ สำมัญตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

4.

2559
69,827,141.99

2558
56,043,728.14

450,000,000
450,000,000

100,000,000
16,301,368
116,301,368

0.16

0.48

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มี รายการบัญชี ส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งบุคคลหรื อกิ จการเหล่านี้ เกี่ ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นและ/
หรื อ มี ก รรมการร่ วมกัน หรื อ เป็ นสมาชิ ก ในครอบครั วที่ ใกล้ชิ ด รายการระหว่างกัน กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ที่ มี
สาระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มี
ราคาตลาดรองรับ
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รายการบัญชีที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั ไทยสมำย ลีสซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด ยูส คำร์ จำกัด
บริ ษทั พีทูเอ็ม เอนเนอร์ จี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด ยูส คำร์ จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
บริ ษทั ไทยสมำย ลีสซิ่ ง จำกัด
รำยได้อื่น
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด ยูส คำร์ จำกัด
บริ ษทั ไทยสมำย ลีสซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั พีทูเอ็ม เอนเนอร์ จี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
ซื้ อรถยนต์
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
ซื้ ออะไหล่และอุปกรณ์
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั พีทูเอ็ม เอนเนอร์ จี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
บริ ษทั เอสเอ็มพี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

2559

2558

2,335,783.26
1,969,600.00
-

5,180,107.78
3,106,282.33
190,406.69
48,000.00
113,056.86

14,495,327.10
-

23,771,028.01
2,168,224.30
1,557,663.55

485,487.64
20,280.31
6,542.06
-

1,590,797.04
87,874.50
2,400.00
49,436.55
37,000.00

3,062,274,895.50
44,623,876.53

1,388,379,303.72
37,186,938.82

571,896.45
55,978.12
3,334,100.00

2,020,025.10
444,407.76
1,008,500.00
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บาท
2559
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั พีทูเอ็ม เอนเนอร์ จี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำพิษณุโลก ผูจ้ ำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ พรี เมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
ค่ำเช่ำสำนักงำน และค่ำบริ กำรอื่น
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั เอสเอ็มพี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
นำงปริ ญดำ วงศ์วิทวัส
ค่ำที่ปรึ กษำ
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด

2558

12,401,175.36
251,469.04
21,041.25
719,709.31
42,815.40

8,812,304.06
164,027.13
6,269.00
452,805.56
-

3,334,320.00
2,495,893.55
1,842,000.00

3,334,320.00
592,428.93
1,842,000.00

350,000.00

600,000.00

11,762,300.97

15,527,995.29

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว
รวม

2559
6,686,620.39
146,419.25
6,833,039.64

2558
4,601,857.65
72,953.04
4,674,810.69

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด โดยไม่
รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวนเงิน 1.43 ล้านบาท และ 0.39 ล้านบาท ตามลาดับ
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ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดังนี้

บาท
2559
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั ไทยสมำย ลีสซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
ค่ำบริ กำรจ่ำยล่วงหน้ำ
บริ ษทั เอสเอ็มพี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั พีทูเอ็ม เอนเนอร์ จี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำพิษณุโลก ผูจ้ ำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ พรี เมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
บริ ษทั เอสเอ็มพี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
เจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด
นำงปริ ญดำ วงศ์วิทวัส

2558

2,400.00
-

3,203.58

8,410.15
5,000.00
-

1,151,241.71
1,000.00

1,699,529.31

808,622.16

10,126,957.04

-

102,021,545.41
174,436.97
2,752,957.92
81,080.87
20,885.33
792,229.07

14,327,220.70
127,285.36
1,560,719.83
60,234.96
261,621.42

33,075,668.56
307,000.00

25,221,530.61
10,719.02
2,916,500.00

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด

2559
174,395,522.46

2558
115,395,522.46
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
ยอดยกมำ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2559
115,395,522.46
448,507,174.10
(389,507,174.10)
174,395,522.46

2558
294,895,522.46
163,000,000.00
(342,500,000.00)
115,395,522.46

บริ ษทั มี เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด โดยทาสัญญาเงินกูย้ ืม กาหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อ้างอิงอัตราดอกเบี้ ย
ธนาคารพาณิ ชย์ และไม่มีหลักประกัน
สั ญญาทีส่ าคัญ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กาหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.43 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ทาสัญญาที่ปรึ กษากับบริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด กาหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ทาหนังสื อยกเลิกสัญญาที่ปรึ กษาดังกล่าวมีผลตั้งแต่
เดือนสิ งหาคม 2559
การคา้ ประกันหนีส้ ิ นระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการค้ าประกันหนี้สินระหว่างกัน ดังนี้
บริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด และกรรมการบริ ษทั ได้ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินและหนี้ สินภายใต้สัญญา
เช่าการเงินของบริ ษทั โดยไม่คิดผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 10, 13 และ 14)
บริ ษทั ได้ค้ าประกันเงินกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินของบริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด จานวนเงิน 540.43 ล้านบาท และค้ า
ประกันวงเงินสิ นเชื่อจากการที่บริ ษทั ดังกล่าวให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน จานวนเงิน 3 ล้านบาท โดยไม่คิดผลตอบแทน (ดู
หมายเหตุ 22)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สถาบันการเงินได้แจ้งผลอนุมตั ิปลดภาระการค้ าประกันของบริ ษทั ตามข้างต้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- บริ ษทั ต้องไม่มีภาระค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่สถาบันการเงินอื่น
- บริ ษทั ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่
ได้รับอนุมตั ิ
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- บริ ษ ัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด เรี ยกคื น เงิ น ให้ กู้ยืม ทั้งหมดจากบริ ษ ัท ในไตรมาสถัดไปหลังจากเสนอขายหุ ้น ต่ อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก และต้องไม่มีรายการเงินกูย้ มื จากบริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษทั ต้องค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวตามเดิม
ลักษณะความสั มพันธ์
ชื่ อ
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ แอท ยูไนเต็ด ยูส คำร์ จำกัด
บริ ษทั พีทูเอ็ม เอนเนอร์ จี จำกัด
บริ ษทั สยำมนิ สสัน พีทูเอ็ม จำกัด

ประเทศ/สัญชำติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั โตโยต้ำพิษณุโลก ผูจ้ ำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั โตโยต้ำ พรี เมี่ยม พิษณุโลก จำกัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั เอสเอ็มพี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ไทยสมำย ลีสซิ่ ง จำกัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

นำงปริ ญดำ วงศ์วิทวัส

ไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ทำงตรง
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
สมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดผูบ้ ริ หำร
และ/หรื อผูถ้ ือหุน้
สมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดผูบ้ ริ หำร
และ/หรื อผูถ้ ือหุน้
สมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดผูบ้ ริ หำร
และ/หรื อผูถ้ ือหุน้
สมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดผูบ้ ริ หำร
และ/หรื อผูถ้ ือหุน้
สมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดผูบ้ ริ หำร
และ/หรื อผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำร

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

นโยบายการกาหนดราคา
มูลค่ำกำรซื้ อ
มูลค่ำกำรขำยรถยนต์ที่ใช้งำนแล้ว
มูลค่ำจำกกำรให้บริ กำร
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำรอื่น
ค่ำที่ปรึ กษำ
ดอกเบี้ยจ่ำย

อ้ำงอิงรำคำตลำด
อ้ำงอิงรำคำตลำดหรื อรำคำประมูล
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยธนำคำรพำณิ ชย์
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

6.

2559
458,000.00
6,240,548.65
6,698,548.65

2558
152,000.00
15,965,749.87
16,117,749.87

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
2559

2558

ลูกหนี้กำรค้ำ
ตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

172,571,309.71
2,269,731.97
174,841,041.68
(658,699.84)
174,182,341.84

86,704,166.89
1,494,459.49
88,198,626.38
(2,684.28)
88,195,942.10

ลูกหนี้อื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

11,531,046.23
(287,595.96)
11,243,450.27

5,348,257.12
5,348,257.12

185,425,792.11

93,544,199.22

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้า โดยแยกตามจานวนเดือนที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดื อน
มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดื อน
มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดื อน
มำกกว่ำ 12 เดื อน
รวม

2559
94,971,146.42

2558
33,580,590.79

70,398,418.51
4,522,929.86
4,650,295.09
298,251.80
174,841,041.68

53,433,217.05
842,384.54
321,676.00
20,758.00
88,198,626.38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่จะได้รับในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ดังนี้
ปี
1
2-5
รวม

2559
1,201.33
2,548.33
3,749.66

ล้ านบาท
2558
814.75
1,467.69
2,282.44

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท

ปี
1
2-5
รวม

มูลค่ำปัจจุบนั
2,269,731.97
1,563,761.02
3,833,492.99

2559
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี
788,949.33
187,827.07
976,776.40

ค่ำเช่ำขั้นต่ำ
3,058,681.30
1,751,588.09
4,810,269.39

มูลค่ำปัจจุบนั
1,494,459.49
453,323.77
1,947,783.26

2558
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี
73,418.02
10,357.49
83,775.51

ค่ำเช่ำขั้นต่ำ
1,567,877.51
463,681.26
2,031,558.77

บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าการเงิ นเพื่อจาหน่ ายรถยนต์ กาหนดชาระค่างวดเป็ นรายเดือน ๆ ละ 0.17 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558: 0.14 ล้านบาท) ลูกหนี้ ภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จานวนเงิน 2.27 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558: 1.49 ล้านบาท) แสดงรวมในลูกหนี้การค้า
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
บาท
2559
2,684.28
943,611.52
946,295.80

ยอดยกมำ
บวก (หัก) หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ยอดคงเหลือ

7.

2558
91,105.13
(88,420.85)
2,684.28

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
รถยนต์มือสอง
อะไหล่
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ

2559
19,851,615.09
73,928.37
19,925,543.46
(1,389,256.10)
18,536,287.36

2558
18,794,147.95
75,943.18
18,870,091.13
18,870,091.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชีของสิ นค้าคงเหลือติดภาระหลักประกันหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จานวน
เงิน 3.21 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 14)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้ามีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
ยอดยกมำ
บวก ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ
ยอดคงเหลือ

บาท
1,389,256.10
1,389,256.10
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8.

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
เงินฝำกธนำคำร
ออมทรัพย์/ฝำกประจำ

2559
10,075,318.95

2558
หลักประกัน
5,509,232.29 หลักประกันกำรใช้วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน/
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร/กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีวงเงินหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน จานวนเงิน 160 ล้านบาท (ปี 2558: จานวน
เงิน 70 ล้านบาท)
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9.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ซื้ อ / โอนเข้ำ
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ซื้ อ / โอนเข้ำ
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ส่วนปรับปรุ งอำคำร

112,690,096.00
112,690,096.00
112,690,096.00
-

รถยนต์เพือ่ ให้เช่ำ
และยำนพำหนะ

เครื่ องใช้และ
อุปกรณ์สำนักงำน

เครื่ องมือช่ำง

4,371,120.00
(329,500.00)
4,041,620.00

3,278,294,288.45
1,616,138,543.70
(687,938,078.41)
4,206,494,753.74
3,407,717,782.31
(661,519,698.01)
6,952,692,838.04

2,402,429.78
927,082.45
3,329,512.23
4,055,839.44
(17,055.00)
7,368,296.67

1,080,498.07
171,436.45
(59,976.00)
1,191,958.52
106,112.00
1,298,070.52

642,943.58
(80,873.17)
562,070.41

833,101,615.76
413,818,962.98
(329,684,828.60)
917,235,750.14
593,952,396.40
(367,648,028.92)
1,143,540,117.62

1,320,753.64
455,399.06
1,776,152.70
786,574.30
(2,498.15)
2,560,228.85

404,728.69
222,676.16
(45,269.54)
582,135.31
239,018.11
821,153.42

งำนระหว่ำงทำ

รวม

1,395,000.00
1,395,000.00
3,001,112.30
(2,367,830.00)
2,028,282.30
-

3,281,777,216.30
1,731,322,158.60
(687,998,054.41)
4,325,101,320.49
3,419,251,966.05
(664,234,083.01)
7,080,119,203.53
834,827,098.09
414,497,038.20
(329,730,098.14)
919,594,038.15
595,620,932.39
(367,731,400.24)
1,147,483,570.30
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บาท
ที่ดิน
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ส่วนปรับปรุ งอำคำร
-

112,690,096.00
112,690,096.00

3,479,549.59

รถยนต์เพือ่ ให้เช่ำ
และยำนพำหนะ
665,748.71
665,748.71
3,592,101.06
(665,748.71)
3,592,101.06
3,288,593,254.89
5,805,560,619.36

เครื่ องใช้และ
อุปกรณ์สำนักงำน
1,553,359.53
4,808,067.82

เครื่ องมือช่ำง

งำนระหว่ำงทำ
-

609,823.21
476,917.10

รวม
-

1,395,000.00
2,028,282.30

665,748.71
665,748.71
3,592,101.06
(665,748.71)
3,592,101.06
3,404,841,533.63
5,929,043,532.17
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ล้ านบาท
2558

2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของอุปกรณ์ได้ตดั
ค่ำเสื่ อมรำคำทั้งจำนวนแล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยู่
กำรโอนรถยนต์เพือ่ เช่ำไปเป็ นสินค้ำคงเหลือด้วย
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของรถยนต์เพือ่ ให้เช่ำและยำนพำหนะ
ติดภำระหลักประกันตำมสัญญำ มีดงั นี้
- สัญญำกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 10 และ 13)
- สัญญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 14)
รวม

594.32
1.30
595.62

413.66
0.84
414.50

1.41

0.87

303.65

278.84

273.94
5,350.43
5,624.37

17.54
3,351.16
3,368.70

ระหว่างงวด 2559 บริ ษทั ได้ทบทวนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่าในบางรุ่ น เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนเงินที่
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ดงั กล่าว ผลของการเปลี่ ยนแปลงทาให้ค่าเสื่ อมราคาสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 0.75 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อที่ดินเปล่ากับบุคคลอื่น มูลค่าตามสัญญาจานวนเงิน 112.69 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การขยายกิจการ
บริ ษทั ได้ส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไว้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 10 และ 13)
10. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน

บาท
35,819,000.00
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รายละเอียดวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
วงเงิน (ล้ำนบำท)
เจ้ำหนี้
ธนำคำร
ธนำคำร
ธนำคำร
ธนำคำร

ประเภทสิ นเชื่ อ
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
หนังสื อค้ ำประกัน
สิ นเชื่ อรวม

2559
5.00
50.00
160.00
80.00

2558
5.00
50.00
100.00
40.00

อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
MOR
MLR

บริ ษทั ได้ส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไว้เป็ นหลักประกัน (ดูหมายเหตุ 9) นอกจากนี้ บริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด และ
กรรมการบริ ษทั ได้ค้ าประกันวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร (ดูหมายเหตุ 4)
11. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้ อที่ดิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวม
รวมทั้งหมด

2559
190,977,329.37

2558
48,930,292.19

55,312,342.45
3,220,944.82
58,533,287.27

112,690,096.00
39,380,191.20
1,965,330.62
154,035,617.82

249,510,616.64

202,965,910.01

12. หนีส้ ิ นส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม

หมำยเหตุ
13
14

2559
35,096,046.27
997,937,485.44
1,033,033,531.71

2558
7,550,079.73
730,929,426.26
738,479,505.99
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13. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
2559
330,553,197.06
(35,096,046.27)
295,457,150.79

เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

2558
8,638,670.56
(7,550,079.73)
1,088,590.83

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดงั นี้
วงเงิน
เจ้ำหนี้
ธนำคำร
ธนำคำร

2559
200.00

2558
144.10
-

ธนำคำร
ธนำคำร

120.00
138.00

-

รวม

ล้ านบาท
มูลหนี้
2559
2558
8.64
139.41
-

ระยะเวลำ
จ่ำยชำระหนี้
36 - 60 เดือน
ก.ย. 2559 - ส.ค. 2564

อ้ำงอิง
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้ อยละ)
MLR
MLR

111.46
79.68

-

ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2564
ส.ค. 2559 - ก.ค. 2567

MLR
MLR

330.55

8.64

กำรชำระหนี้
จ่ำยชำระเงินต้นพร้ อมดอกเบี้ยเดือนละ 0.87 ล้ำนบำท
งวดที่ 1 - 59 จ่ำยชำระเงินต้นพร้ อมดอกเบี้ย เดือนละ
1.98 ล้ำนบำท
งวดที่ 60 จ่ำยชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด
จ่ำยชำระเงินต้น เดือนละ 1.40 ล้ำนบำท
จ่ำยชำระเงินต้นเป็ นรำยเดือน ดังนี้
งวดที่ 1 - 24 ปลอดชำระเงินต้น
งวดที่ 25 - 48 จ่ำยชำระเงินต้น เดือนละ 1 ล้ำนบำท
งวดที่ 49 - 72 จ่ำยชำระเงินต้น เดือนละ 2 ล้ำนบำท
งวดที่ 73 - 95 จ่ำยชำระเงินต้น เดือนละ 2.5 ล้ำนบำท
งวดที่ 96
จ่ำยชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
ยอดยกมำ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2559
8,638,670.56
341,116,545.39
(19,202,018.89)
330,553,197.06

2558
19,244,864.76
(10,606,194.20)
8,638,670.56

บริ ษทั นาเงินฝากธนาคารและจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่ จะมีข้ ึนในภายหน้า และได้ส่งมอบคู่มือจดทะเบี ยนรถยนต์ไว้
เป็ นหลักประกัน (ดูหมายเหตุ 8 และ 9) นอกจากนี้ บริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด และกรรมการบริ ษทั ได้ค้ าประกันหนี้ สิน
ของบริ ษทั ในนามบริ ษทั และในนามส่ วนตัว (ดูหมายเหตุ 4)
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14. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท

ปี

มูลค่ำปัจจุบนั

1
2-5
รวม

997,937,485.44
3,817,046,705.37
4,814,984,190.81

2559
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี
176,069,698.55
316,481,354.79
492,551,053.34

2558
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี

ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

มูลค่ำปัจจุบนั

1,174,007,183.99
4,133,528,060.16
5,307,535,244.15

730,929,426.26
1,937,266,379.39
2,668,195,805.65

101,506,697.30
157,051,306.76
258,558,004.06

ค่ำเช่ำขั้นต่ำ
832,436,123.56
2,094,317,686.15
2,926,753,809.71

บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้ อยานพาหนะ (ดูหมายเหตุ 9) กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ๆ ละ 103 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จานวนเงิน 997.94 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558: 730.93 ล้านบาท) แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
บริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด และกรรมการบริ ษทั ได้ค้ าประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินทั้งจานวน (ดูหมายเหตุ 4)
15. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

2559
27,900,040.77
(113,974,827.64)
(86,074,786.87)

2558
375,101.38
(66,744,647.17)
(66,369,545.79)
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การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
บาท
ณ วันที่
1 มกรำคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินค้ำคงเหลือ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ภำยใต้สญั ญำเช่ำกำรเงิน
อุปกรณ์
รวม

กำไร
(ขำดทุน)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558

กำไร
(ขำดทุน)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559

982,802.97
215,981.57
1,198,784.54

(886,354.37)
62,671.21
(823,683.16)

96,448.60
278,652.78
375,101.38

277,851.22
441,869.16
111,095.77
26,694,123.24
27,524,939.39

277,851.22
538,317.76
389,748.55
26,694,123.24
27,900,040.77

(168,613.52)
(52,044,733.86)
(52,213,347.38)

(1,170.87)
(14,530,128.92)
(14,531,299.79)

(169,784.39)
(66,574,862.78)
(66,744,647.17)

4,635.40
(47,234,815.87)
(47,230,180.47)

(165,148.99)
(113,809,678.65)
(113,974,827.64)

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2559

2558

1,393,263.89

1,079,907.85

497,379.75
58,099.12
1,948,742.76

268,323.87
45,032.17
1,393,263.89

บริ ษทั กาหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิทธิ แก่พนักงานที่
เกษียณอายุและทางานครบระยะเวลาที่กาหนด เช่น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย 300 วัน
หรื อ 10 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก) มีดงั นี้
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อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรทุพพลภำพ

ร้อยละ
3.16 - 4.17
5-7
5 ของอัตรำมรณะ

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและ
สะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติ เกี่ ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษี ยณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะปี 2551
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรำกำรลำออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิม่ ขึ้น
(208,213.73)
239,111.63
(149,531.43)

ลดลง
242,888.75
(209,308.55)
44,201.27

17. ทุนเรื อนหุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
17.1 แปรสภาพบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชน
17.2 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ จากเดิมจานวน 22.50 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เป็ นจานวน 225 ล้านหุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
17.3 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จานวนเงิน 225 ล้านบาท เป็ นจานวนเงิน 330 ล้านบาท โดยออกหุ น้ สามัญใหม่ จานวน 105 ล้าน
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ และเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
17.4 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 105 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรก
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กาหนดให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั มี อานาจพิ จารณากาหนดรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่าว เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย การชาระค่าหุ น้ การแต่งตั้งผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย เป็ นต้น
17.5 การนาหุ น้ สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวนเงิน 50 ล้านบาท
เป็ นจานวนเงิน 225 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญจานวน 17.5 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
18. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
19. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นค้ำคงเหลือ
ค่ำเสื่ อมรำคำและรำยกำรตัดบัญชี
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ
ค่ำเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เงินเดื อน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำจดทะเบียนรถยนต์

2559
309,646,813.31
595,904,308.88
106,923,641.93
76,774,628.83
61,003,580.89
24,642,118.97

2558
264,216,090.00
414,578,972.06
87,422,720.02
64,495,790.02
31,710,487.63
17,613,838.41
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20. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สำหรับปี ปั จจุบนั

2558
-

360,308.45

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กำรเปลี่ยนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

19,705,241.08

15,354,982.95

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

19,705,241.08

15,715,291.40

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คานวณขึ้นในอัตราที่กาหนดโดยกรมสรรพากร
จากกาไรทางบัญ ชี ห ลังปรั บ ปรุ งเงื่ อ นไขบางประการตามที่ ระบุ ในประมวลรั ษ ฎากร บริ ษ ัท บัน ทึ กภาษี เงิ น ได้นิ ติบุคคลเป็ น
ค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในแต่ละปี บัญชีและบันทึกภาระส่ วนที่คา้ งจ่ายเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การลดภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากอัตราร้อยละ 30 เป็ นอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้น
ไป โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป
พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารั ษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิ กายน
2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

2559
อัตรำภำษี
(ร้อยละ)

บาท

อัตรำภำษี
(ร้อยละ)

89,532,383.07

กำไรก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
รำยจ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ภำษีเงินได้สำหรับปี ปัจจุบนั
กำรเปลี่ยนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

2558

20

0
22

17,906,476.61
1,527,067.33
(240,113.61)
(45,887,553.57)
26,694,123.24
19,705,241.08
19,705,241.08

บาท
71,759,019.54

20

1
22

14,351,803.91
24,475,057.84
(18,342.64)
(38,448,210.66)
360,308.45
15,354,982.95
15,715,291.40

21. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมู ลส่ วนงานดาเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสาหรั บใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงานของผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจในส่ วนงานภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย โดยมีส่วนงาน 2 ส่ วนงานหลัก คือ (1) ให้บริ การเช่ารถยนต์ และ (2)
จาหน่ายรถยนต์ที่ใช้งานแล้ว ซึ่ งสามารถแยกรายได้และต้นทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ดงั นี้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
รำยได้
ต้นทุน
กำไรขั้นต้น
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ให้บริ กำรเช่ำรถยนต์
1,133,003,346.33
(846,844,832.27)
286,158,514.06

จำหน่ำยรถยนต์
304,323,238.67
(279,832,375.05)
24,490,863.62

รวม
1,437,326,585.00
(1,126,677,207.32)
310,649,377.68

172,571,309.71

3,833,492.99

176,404,802.70

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

5,929,043,532.17

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

6,374,603,605.70
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
รำยได้
ต้นทุน
กำไรขั้นต้น
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ให้บริ กำรเช่ำรถยนต์
789,514,837.82
(593,575,542.69)
195,939,295.13

จำหน่ำยรถยนต์
279,383,607.76
(264,794,475.18)
14,589,132.58

รวม
1,068,898,445.58
(858,370,017.87)
210,528,427.71

85,309,368.49

3,342,581.66

88,651,950.15

ที่ดิน และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

3,404,841,533.63

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

3,665,224,258.92

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 1 ราย จานวนเงิน 183.03 ล้านบาท ซึ่ งมาจาก
ส่ วนงานให้บริ การเช่ารถยนต์ (ปี 2558: จานวน 2 ราย จานวนเงินรวม 297.73 ล้านบาท)
22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
22.1 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ดังต่อไปนี้
22.1.1 สัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและสถานที่ โดยมีจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่ายในอนาคตดังนี้

ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

.

ล้ านบาท
25.10
54.08

22.1.2 สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินและค่าบริ การอื่น มูลค่าคงเหลือจานวนเงิน 1.60 ล้านบาท
22.2 หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร จานวนเงิน 124.18 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 8)
22.3 ค้ าประกันวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารของบริ ษทั โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จากัด (ดู
หมายเหตุ 4)
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23. การเปิ ดเผยเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
23.1 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่ ของตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ งบริ ษทั พิจารณา
จากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ สามัญ
23.2 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู ้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
23.3 นโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษทั มีการบริ หารความ
เสี่ ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้
23.3.1 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วน
ใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความ
เสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
23.3.2 ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่ อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั มี นโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า โดยบริ ษทั มี นโยบายการให้สินเชื่ อที่
ระมัดระวังและการกาหนดวิธีการชาระเงินจากการขายและให้เช่า ดังนั้น บริ ษทั จึ งคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหาย
จากการเรี ยกชาระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจานวนที่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญแล้ว
23.4 มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ซึ่ งมีการให้
สิ นเชื่ อระยะสั้นและระยะยาว และหนี้ สินทางการเงิน โดยส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับ
อัตราในตลาด จึ งทาให้ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ น
สาระสาคัญ
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24. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง
รายการในงบการเงินปี ปั จจุบนั ดังนี้
บาท
ก่อนจัดประเภทใหม่ รำยกำรจัดประเภทใหม่
หลังจัดประเภทใหม่
สิ นค้ำคงเหลือ
75,943.18
18,794,147.95
18,870,091.13
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
3,423,635,681.58
(18,794,147.95)
3,404,841,533.63
25. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
25.1 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ จากเดิมจานวน 330 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นจานวน 660 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
25.2 แก้ไขมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ในเรื่ องดังต่อไปนี้
25.2.1 จากเดิม “เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จานวนเงิน 225 ล้านบาท เป็ นจานวนเงิน 330 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่
จานวน 105 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท” แก้ไขเป็ น
“เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จานวนเงิน 225 ล้านบาท เป็ นจานวนเงิน 330 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่ จานวน
210 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท”
25.2.2 จากเดิ ม “จัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นของบริ ษทั จานวน 105 ล้านหุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก” แก้ไขเป็ น
1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั จานวนไม่เกิ น 21 ล้านหุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั พร้อมกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ น
ครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2) และจะอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน ในกรณี ที่มีหุน้ เหลือจากการเสนอ
ขายให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้นาหุ ้นส่ วนที่ เหลื อไปจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2)
2) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 189 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารพิจารณากาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่
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จาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่ องกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย การกาหนดราคา
เสนอขาย การชาระค่าหุ น้ การแต่งตั้งผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย เป็ นต้น
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