บริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั มัดแมน จํากัด”)
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั มัดแมน จํากัด”)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั มัดแมน
จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
แต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์

ศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2560

3

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท มัดแมน จํากัด" )
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2558

7
8

89,378,744
67,303,573

108,269,943
59,859,319

12,323,348
14,462,606

7,826,151
20,357,000

6
9
10

204,347,934
28,354,391
389,384,642

223,875,657
25,286,920
417,291,839

145,067,046
48,926
9,826,994
181,728,920

190,288,203
49,245
6,039,806
224,560,405

11
12
13
14
15
14, 16
23

3,016,110
477,781,078
1,896,039,395
56,367,398
884,998,503
8,745,542
98,268,464
3,425,216,490
3,814,601,132

3,020,848
479,929,368
1,896,039,395
67,630,650
1,093,814,653
5,754,196
93,292,030
3,639,481,140
4,056,772,979

3,061,073,089
10,300,461
896,281
2,275,110
3,074,544,941
3,256,273,861

3,203,393,524
10,767,087
1,613,212
2,275,110
3,218,048,933
3,442,609,338

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจํา

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

.......................................................................กรรมการ
(นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี)

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท มัดแมน จํากัด" )
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ จากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

17
18

24,800,000
429,549,903

35,000,000
355,258,188

24,800,000
17,844,532

15,000,000
7,339,853

19

173,333,615

123,688,209

-

-

6

11,540,021
160,345,370
55,822,573
855,391,482

12,608,411
39,771,328
566,326,136

1,041,360,599
160,345,370
3,065,739
1,247,416,240

1,174,366,768
5,544,472
1,202,251,093

871,754,810
204,794,145
40,895,001
26,642,833
1,144,086,789
1,999,478,271

1,045,230,100
251,586,781
36,549,406
13,287,795
1,346,654,082
1,912,980,218

16,526,791
16,526,791
1,263,943,031

14,022,746
14,022,746
1,216,273,839

26

19
23
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

.......................................................................กรรมการ
(นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี)

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท มัดแมน จํากัด" )
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2558

21

หุ น้ สามัญ 1,054,903,750 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2558: หุ น้ สามัญ 8,439,230 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 843,923,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2558: หุ น้ สามัญ 8,439,230 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

26

1,054,903,750

843,923,000

1,054,903,750

843,923,000

843,923,000
1,099,077,000
212,355,818

843,923,000
1,099,077,000
212,355,818

843,923,000
1,099,077,000
-

843,923,000
1,099,077,000
-

11,129,895
(351,362,852)
1,815,122,861
3,814,601,132
-

(11,563,057)
2,143,792,761
4,056,772,979
-

11,129,895
38,200,935
1,992,330,830
3,256,273,861
-

283,335,499
2,226,335,499
3,442,609,338
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

.......................................................................กรรมการ
(นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี)

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท มัดแมน จํากัด" )
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการบริ หารจัดการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

6, 12
6

12, 16

23

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
23
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

2559

2558

2,889,141,956
102,409,236
2,991,551,192

2,797,446,917
91,668,612
2,889,115,529

25,006,759
177,934,347
111,400,795
16,445,103
330,787,004

19,527,180
206,069,607
101,432,262
22,281,756
349,310,805

1,175,345,725

1,115,864,815

126,367,709

108,326,011

70,109,916
1,418,479,658
304,639,779
154,931,354
3,123,506,432
(131,955,240)
(56,258,624)
(188,213,864)
19,889,334
(168,324,530)

71,013,084
1,374,575,270
295,582,604
2,857,035,773
32,079,756
(62,957,517)
(30,877,761)
(12,260,019)
(43,137,780)

7,959,428
10,150,648
62,000,000
142,320,435
348,798,220
(18,011,216)
(55,648,083)
(73,659,299)
(73,659,299)

5,650,490
23,839,458
4,999,980
142,815,939
206,494,866
(59,406,368)
147,088,498
147,088,498

-

331,707
(121,983)
209,724

-

(278,208)
(278,208)

(168,324,530)

(42,928,056)

(73,659,299)

146,810,290

(ปรับปรุ งใหม่)
กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน

(ปรับปรุ งใหม่)

24
(0.20)

(0.05)

(0.09)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

.......................................................................กรรมการ
(นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี)

0.17

บริษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษทั มัดแมน จํากัด")
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
136,525,209
147,088,498
(278,208)
146,810,290
283,335,499

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
843,923,000
843,923,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
1,099,077,000
1,099,077,000

843,923,000
-

1,099,077,000
-

-

283,335,499
(73,659,299)
(73,659,299)

843,923,000

1,099,077,000

11,129,895
11,129,895

(11,129,895)
(160,345,370)
38,200,935

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
ไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

.......................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนิ นทร์)

.......................................................................กรรมการ
(นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี )

รวม
2,079,525,209
147,088,498
(278,208)
146,810,290
2,226,335,499
2,226,335,499
(73,659,299)
(73,659,299)
(160,345,370)
1,992,330,830
-

บริษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษทั มัดแมน จํากัด")
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
ไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
ส่ วนเกินทุนจาก
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
การรวมธุรกิจภายใต้
จัดสรรแล้ว การควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
212,355,818
31,364,999
(43,137,780)
209,724
(42,928,056)
212,355,818
(11,563,057)

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
843,923,000
843,923,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
1,099,077,000
1,099,077,000

843,923,000
-

1,099,077,000
-

212,355,818
-

-

(11,563,057)
(168,324,530)
(168,324,530)

843,923,000

1,099,077,000

212,355,818

11,129,895
11,129,895

(11,129,895)
(160,345,370)
(351,362,852)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

.......................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนิ นทร์)

.......................................................................กรรมการ
(นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี )

รวม
2,186,720,817
(43,137,780)
209,724
(42,928,056)
2,143,792,761
2,143,792,761
(168,324,530)
(168,324,530)
(160,345,370)
1,815,122,861
-

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท มัดแมน จํากัด" )
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(188,213,864)

(30,877,761)

(73,659,299)

147,088,498

143,079,553
89,845,665

129,144,918
91,470,306

1,744,026
1,069,431

1,334,553
1,109,933

12,358,947
(710,460)
154,931,354
8,595,876
(502,715)
56,258,624
1,077,475

10,371,509
(7,697,664)
7,380,603
(438,824)
62,957,517
1,083,048

62,000,000
142,320,435
2,504,045
(177,934,347)
(9,388,206)
55,648,083
-

4,339
4,999,980
13,572,953
2,205,738
(206,069,607)
(15,033,629)
59,406,368
1,039,349

276,720,455

263,393,652

4,304,168

9,658,475

(7,444,254)
20,238,183
256,072
(4,976,434)

(4,309,884)
5,072,024
(3,389,259)
(5,524,948)

5,894,394
319
16,678
-

(9,375,892)
(47,923)
(928,972)
(1,127,150)

57,726,167
14,463,847
(4,250,280)
12,193,384
364,927,140
(35,360,421)
329,566,719

2,574,396
11,488,552
(7,600,850)
1,135,727
262,839,410
(36,537,179)
226,302,231

10,792,743
(2,478,733)
18,529,569
177,934,347
(3,803,866)
192,660,050

3,048,601
1,635,369
(600,700)
2,261,808
206,069,607
(2,985,197)
205,346,218

งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายส่วนปรับปรุ งอาคาร
และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการยกหนี้ให้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ตัดจําหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจํา
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินปันผลรับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท มัดแมน จํากัด" )
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ น้ เพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ ทธิ การเช่าเพิ่มขึ้น
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้อสิ นทรัพย์โดยการก่อหนี้

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,738
(141,162,930)
690,110
(13,246,787)
499,079
(153,215,790)

567,470
(163,981,217)
843,492
(16,588,320)
450,162
(178,708,413)

(8,367,209)
(1,567,370)
(352,500)
976,572
(9,310,507)

83,647,297
(124,000,000)
(9,755,911)
4,673
(598,110)
7,360,687
(43,341,364)

(10,200,000)
(123,829,884)
(4,919,705)
(56,292,539)
(195,242,128)
(18,891,199)
108,269,943
89,378,744
-

35,000,000
(79,123,238)
(2,078,087)
(62,974,049)
(109,175,374)
(61,581,556)
169,851,499
108,269,943
-

9,800,000
(120,497,060)
(68,155,286)
(178,852,346)
4,497,197
7,826,151
12,323,348
-

15,000,000
(115,909,607)
(62,334,238)
(163,243,845)
(1,238,991)
9,065,142
7,826,151
-

43,901,430

26,961,533

384,130

674,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท มัดแมน จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
โดยมี บ ริ ษ ัท ทรั พ ย์ศ รี ไ ทย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษ ัท ใหญ่ ธุ รกิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ การลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หุ้นทุน ให้บริ การบริ หารจัดการแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และการจําหน่ ายอาหาร ที่อยูต่ ามที่จด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้น 25 ถนนสุ ขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการแปรสภาพจากบริ ษทั จํากัด
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน)”

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ น นี้ จัด ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญ ญัติวิชาชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้าลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั มัดแมน จํากัด (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”)
และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
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ชื่อบริ ษทั

บริษทั ย่ อยทีบ่ ริษทั ฯถือหุ้นโดยตรง
บริ ษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น สกู๊ป จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น กูร์เมต์ จํากัด
บริ ษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด
บริ ษทั เกรฮาวด์ จํากัด
บริษทั ย่ อยทีบ่ ริษทั ฯถือหุ้นโดยอ้ อม
ถือหุ้นโดยบริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด
GHC CAFE (UK) Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
จําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
จําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
เลิกบริ ษทั ในระหว่างปี 2559
จําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
จําหน่ายเสื้ อผ้าและเครื่ องหนัง

ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

สหราชอาณาจักร

100

-

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 บริ ษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 100
ใน GHC CAFE (UK) Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศสหราชอาณาจักร
โดยมี ทุ น จดทะเบี ยน 200,000 ปอนด์ ธุ รกิ จหลัก ของบริ ษ ัท ดังกล่ าวคื อการจําหน่ ายอาหารและ
เครื่ องดื่ม ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ดังกล่าวยังไม่เริ่ มดําเนินงาน
ช) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั โกลเด้น กูร์เมต์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้มีมติพิเศษเพื่ออนุ มตั ิให้เลิกบริ ษทั โดย
บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และได้ชาํ ระบัญชี
เสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558)
และฉบับ ใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติท างบัญ ชี ที่ ออกโดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวมาถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่
จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้สําหรั บ งบการเงิ น ที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับปรั บปรุ ง และแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญ ชี ฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญ ต่ องบการเงิน เมื่ อนํามาถื อปฏิ บ ัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงิน
ลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วน
ได้เสี ยได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชี เดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหาก
กิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินเฉพาะกิ จการ กิจการต้องปรับปรุ ง
รายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี
ที่เริ่ มนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ โดยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้ โรงงานด้วย

4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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4.6

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20
3 - 10
3-5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
4.7

ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจ
ส่ วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้ เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ทันที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจาก
การรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
ที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เพิ่ มขึ้ น จากการรวมกิ จการ และบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทําการประเมิ น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่ วย
ของสิ น ทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ด เงิน สด) หากมู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ของหน่ วยของสิ น ทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.8

สิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ ทธิการเช่า
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ณ วัน ที่ ซ้ื อธุ รกิ จ ส่ วนสิ น ทรั พ ย์ไม่มีตวั ตนที่ ได้มาจากการอื่ น บริ ษทั ฯและ
บริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ตามราคาทุ น ภายหลังการรั บ รู ้ ร ายการเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ ันเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
แฟรนไชส์
เครื่ องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
7 - 20 ปี
40 ปี
3 - 5 ปี

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
แต่ จ ะใช้วิ ธีก ารทดสอบการด้อ ยค่าทุ ก ปี ทั้งในระดับ ของแต่ ละสิ น ทรั พ ย์น้ ัน และในระดับ ของหน่ ว ย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวยังคงมี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออก
เสี ย งโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ มซึ่ งทําให้ มี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ ผู บ้ ริ ห ารสํ าคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.12 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและอุปกรณ์ หรื อสิ น ทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื่น ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการ
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
ภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ ง
เป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึง
จํานวนเงิน ที่ กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ น ทรั พ ย์หักด้วยต้นทุน ในการจําหน่ าย โดยการ
จําหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
.................................................................กรรมการ
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ น ทรั พ ย์ มี ขอ้ บ่ งชี้ ที่ แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คื น ของสิ น ทรั พ ย์น้ ั น และจะกลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าที่ รั บ รู ้ ในงวดก่ อ นก็ ต่ อเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่
สู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิ จการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวด
ก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยัง
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ นั แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นถือเป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและโครงการ
สะสมหุ น้ สําหรับพนักงานบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อย และพนัก งานได้ร่ว มกัน จัด ตั้งกองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด้ว ยเงิ น ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ น
สํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงิ น ที่ บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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4.15 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรัพย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี ทุกสิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะบัน ทึ กภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หากภาษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่ แน่ น อนเสมอ การใช้ดุลยพินิ จและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมี
ดังนี้
.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

.................................................................กรรมการ
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมู ลค่าคงเหลื อเมื่ อเลิ กใช้งานของส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุ ปกรณ์ และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิน สด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกัน ภัย ซึ่ งต้อ งอาศัย ข้อ สมมติ ฐ านต่ าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปันผลจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เงินปันผลรับ
รายได้จากการบริ หารจัดการ

ค่าเช่ารับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากการยกหนี้ให้

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

128,808

-

128,808

-

-

-

177,934
111,401

206,070
101,432

-

-

2,312
9,345
55,190
-

1,973
15,009
58,655
13,573

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

อัตราตามที่ประกาศจ่าย

อัตราตามที่ประกาศจ่าย
ร้อยละ 3 - 4 ของยอดขาย หรื อ
ต้นทุนบวกกําไรร้อยละ 5
แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า
อัตราตามสัญญา
อัตราร้อยละ 3.80 ถึง 5.63 ต่อปี
อัตราร้อยละ 3.95 ถึง 5.38 ต่อปี
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

.................................................................กรรมการ
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งบการเงินรวม
2559
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
6,414
เงินปันผลจ่าย
14,957
รายการธุรกิจกับกรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลจ่าย
12,802

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

4,923
-

6,414
14,957

4,923
-

อัตราตามสัญญา
อัตราตามที่ประกาศจ่าย

-

12,802

-

อัตราตามที่ประกาศจ่าย

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย

-

-

13,607

19,542

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่และดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
-

-

207,067
(62,000)
145,067

190,288
190,288

1,000

1,000

1,000

1,000

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 18)
บริ ษทั ใหญ่
4
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
2,510
2,514

466
466

2,510
2,510

466
466

เงินมัดจําค่ าเช่ าจ่ าย - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,041,361

1,174,367

เงินมัดจําค่ าเช่ ารับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

1,000

128,808
14,957
12,802
156,567

-

128,808
14,957
12,802
156,567

-

เงินปันผลค้ างจ่ าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
กรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)
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เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับเป็ นการให้กูย้ มื เงินในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.80 ถึง 5.63 ต่อปี (2558: ร้อยละ 4.01 ถึง 5.63 ต่อปี ) ไม่มีหลักประกันและมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อ
ทวงถาม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิน กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ ยค้างจ่ายเป็ นการกู้ยืมเงิ น ในรู ปของตัว๋ สัญ ญาใช้เงิ น โดยมี อตั ราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 3.95 ถึง 5.38 ต่อปี (2558: ร้อยละ 3.95 ถึง 5.38 ต่อปี ) และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อถูกทวงถาม
การเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังนี้

เงินให้กยู้ มื /เงินกูย้ มื
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั โกลเด้น สกู๊ป จํากัด
บริ ษทั เกรฮาวด์ จํากัด

ยอดคงเหลือ
ลักษณะ
ณ วันที่
ความสัมพันธ์ 31 ธันวาคม 2558

เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

9,777
180,511
190,288
190,288

7,597
19,748
27,345
(62,000)
(34,655)

(774)
(9,792)
(10,566)
(10,566)

16,600
190,467
207,067
(62,000)
145,067

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

688,922
112,674
372,771
1,174,367

31,512
5,196
18,481
55,189

(103,943)
(29,870)
(54,382)
(188,195)

616,491
88,000
336,870
1,041,361

หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
90,116
87,410
4,116
3,867
94,232
91,277

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
51,379
59,636
2,572
2,590
53,951
62,226

.................................................................กรรมการ
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ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั กิ จการที่เกี่ ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 29.4 (ก) และ 29.4 (ข)
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

8.

งบการเงินรวม
2559
2558
18,063
18,117
71,316
90,153
89,379
108,270

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
33
27
12,290
7,799
12,323
7,826

งบการเงินรวม
2559
2558

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

58,884

50,140

838

815

7,213
29
50
5,483
71,659
(5,483)
66,176

7,806
46
50
5,662
63,704
(5,498)
58,206

838
838

815
815

-

-

11,942

19,494

66,176

58,206

1,520
13,462
14,300

19,494
20,309

1,128
1,128
67,304

1,653
1,653
59,859

18
145
163
14,463

48
48
20,357

.................................................................กรรมการ
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือซึ่งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(3,925)
(2,825)
(5,628)
(7,438)
(9,553)
(10,263)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ
สิ นค้าระหว่างทาง
อื่น ๆ
รวม

2559
97,332
2,044
86,033
14,899
723
12,870
213,901

2558
105,106
5,228
100,214
12,442
435
10,714
234,139

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2559
2558
93,407
102,281
2,044
5,228
80,405
92,776
14,899
12,442
723
435
12,870
10,714
204,348
223,876

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้กลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 1 ล้านบาท (2558:
จํานวน 8 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
10.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินชดเชยรับจากความเสี ยหายของสิ นค้า
อื่น ๆ
รวม
11.

งบการเงินรวม
2559
2558
8,730
5,410
6,607
7,548
6,759
10,581
4,479
1,779
1,748
28,354
25,287

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,730
4,926
88
62
1,000
1,005
9
47
9,827
6,040

เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระผูกพัน
ยอดคงเหลื อนี้ คือ เงิ น ฝากประจําซึ่ งบริ ษ ทั ย่อยได้นําไปวางเป็ นประกัน หนังสื อคํ้าประกัน ที่ ออกโดย
ธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อย
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12.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

2559

2559

2558

2558

(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี

ราคาทุน
2559

2558

2559

2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริ ษทั โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น สกู๊ป จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น กูร์เมต์ จํากัด
บริ ษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด

300,000

300,000

100

100

842,447

842,447

103,800

66,000

40,000
125,000
10,784

40,000
125,000
5,000
10,784

100
100
100

100
100
100
100

382,147
125,000
1,492,606

382,147
125,000
5,000
1,492,606

29,920
44,214

27,120
112,950

96,990

96,990

100

100

361,194

361,194

-

-

รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน

3,203,394
(142,321)

3,208,394
(5,000)

177,934

206,070

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

3,061,073

3,203,394

บริ ษทั เกรฮาวด์ จํากัด

บริ ษทั โกลเด้น กูร์เมต์ จํากัด
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โกลเด้น กูร์เมต์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้มี
มติพิเศษเพื่ออนุ มตั ิให้เลิกบริ ษทั โดยบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2559 และได้ชาํ ระบัญชีเสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559
บริ ษทั เกรฮาวด์ จํากัด
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั เกรฮาวด์ จํากัด
จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ดว้ ยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ โดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 14 ต่อปี ซึ่ งผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 142 ล้านบาทในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯได้นาํ ใบหุ น้ ของบริ ษทั โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)
จํากัด ไปจํานําไว้กับ สถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งเพื่ อเป็ นหลักทรั พย์ค้ าํ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อที่ ได้รับ จาก
สถาบันการเงินนั้น
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13.

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

370,766
46,550
(7,032)
36,339

159,035
27,465
(1,061)
7,847

143,125
31,595
(2,416)
9,166

7,749
-

22,363
41,631
(961)
(53,352)

703,038
147,241
(11,470)
-

446,623
51,427
(16,322)
32,575

193,286
35,533
(5,307)
725

181,470
30,964
(6,114)
4,429

7,749
(230)
-

9,681
45,210
(371)
(37,729)

838,809
163,134
(28,344)
-

514,303

224,237

210,749

7,519

16,791

973,599

110,439
65,289

56,387
30,030

65,354
32,267

3,257
1,559

-

235,437
129,145

(3,736)

(556)

(1,410)

-

-

(5,702)

171,992
77,348

85,861
31,892

96,211
32,328

4,816
1,512

-

358,880
143,080

(9,423)
1,183

(919)
9

(4,879)
(1,192)

(90)
-

-

(15,311)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า

241,100

116,843

122,468

6,238

-

486,649

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

-

-

-

-

-

9,161

8

-

-

-

9,169

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

9,161

8

-

-

-

9,169

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

274,631

107,425

85,259

2,933

9,681

479,929

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี

264,042

107,386

88,281

1,281

16,791

477,781

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่
จําหน่าย
โอน

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

2558 (จํานวน 20 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

129,145

2559 (จํานวน 20 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

143,080
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม

อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

438
2,273
-

35
416
(2)

2,286
1,606
(8)

1,508
4,051
-

4,267
8,346
(10)

2,711
93

449
-

3,884
691

5,559
493

12,603
1,277

2,804

449

4,575

6,052

13,880

3
351
-

50
-

499
934
(1)

-

502
1,335
(1)

354
557

50
80

1,432
1,107

-

1,836
1,744

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

911

130

2,539

-

3,580

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,357

399

2,452

5,559

10,767

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี

1,893

319

2,036

6,052

10,300

จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

2558 (รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ)

1,335

2559 (รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ)

1,744

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดย
มีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 5 ล้านบาท (2558: จํานวน 3 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัด
ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี
จํานวนเงินประมาณ 88 ล้านบาท (2558: จํานวน 66 ล้านบาท)
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14.

ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนทีม่ ีอายุการให้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯได้ปันส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดจากการรวมกิจการและ
เครื่ องหมายการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่ ง
แสดงได้ดงั นี้

ค่าความนิยม
เครื่ องหมายการค้าที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ธุรกิจร้านโดนัท
484,370

ธุรกิจร้านเบเกอรี่
298,192

-

ธุรกิจร้านอาหาร
1,113,477

-

325,690

(หน่วย: พันบาท)
รวม
1,896,039
325,690

บริ ษทั ฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิ ดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี สําหรับธุ รกิจ
ร้านโดนัทและร้ านเบเกอรี่ และครอบคลุมระยะเวลา 8 ปี สําหรับธุ รกิ จร้านอาหาร เนื่ องจากบริ ษทั ฯซื้ อ
ธุรกิจร้านอาหารมาในปี 2557 มีความจําเป็ นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ปี ในการบริ หารงานและขยาย
งานให้เกิดประโยชน์จากการรวมธุรกิจ (Synergy)
สมมติฐานที่สาํ คัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี้
อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
(ไม่รวมรายได้ค่าแฟรนไชส์)
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลดก่อนภาษี

ธุรกิจร้านโดนัท
7%

ธุรกิจร้านเบเกอรี่
5% - 6%

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
ธุรกิจร้านอาหาร
5% - 8%

3% - 4%
13%

3% - 5%
13%

8% - 15%
13%

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้และอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอ้างอิง
จากผลประกอบการในอดีตที่ผา่ นมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็ น
อัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้นๆ
อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที่ไกลออกไปกว่างวดเวลาตามประมาณ
การทางการเงิ น ล่ าสุ ด เป็ นอัตราที่ ไม่ สู งกว่าอัตราการเติ บ โตเฉลี่ ยระยะยาวของอุ ตสาหกรรมที่ ห น่ ว ย
สิ นทรัพย์น้ นั ดําเนินงานอยู่
หากมีการเพิ่มอัตราคิดลดอีกร้อยละ 1 - 3 ต่อปี จะทําให้มูลค่าที่คาดว่าได้จะคืนมีค่าเท่ากับราคาตามบัญชี
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชื่ อว่าค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนไม่เกิดการด้อยค่า
.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)
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15.

สิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่าซึ่งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
ราคาทุน
101,296
179,329
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(41,880)
(111,698)
(3,049)
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
56,367
67,631
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิการเช่าสําหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
67,631
70,446
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
645
6,600
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
(8,860)
(9,415)
(3,049)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าตั้งเพิ่มระหว่างปี
56,367
67,631
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีปลายปี
บริ ษ ทั ย่อยได้จดจํานองสิ ทธิ การเช่ าซึ่ งมี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนประมาณ
36 ล้านบาท (2558: จํานวน 43 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

16.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

แฟรนไชส์

เครื่ องหมาย
การค้า

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

อื่น ๆ

รวม

790,087
(256,075)
534,012

474,523
(6,512)
(142,321)
325,690

45,778
(26,888)
18,890

14,368
(7,570)
(392)
6,406

1,324,756
(297,045)
(142,713)
884,998

4,206
(3,310)
896

796,058
(198,885)
597,173

474,523
(3,721)
470,802

55,235
(38,776)
16,459

14,388
(5,007)
9,381

1,340,204
(246,389)
1,093,815

3,853
(2,240)
1,613

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

.................................................................กรรมการ
19
(นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี)

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
1,093,815
1,164,000
1,613
2,125
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
14,898
17,317
353
598
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
(16)
(5,447)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
(80,986)
(82,055)
(1,070)
(1,110)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าตั้งเพิม่ ระหว่างปี
(142,713)
884,998
1,093,815
896
1,613
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีปลายปี
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่ องหมายการค้าสําหรับธุรกิจเสื้ อผ้า
สําเร็ จรู ปจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ดว้ ยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับ โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 14 ต่อปี ซึ่ งผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่า
กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวจํานวน
142 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวมสําหรับปี ปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 9 ล้านบาท (2558: จํานวน 7 ล้านบาท)
17.

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็ นการกูย้ ืมเงินในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
โดยมี อตั ราดอกเบี้ ย ร้ อยละ 3.55 ต่ อ ปี (2558: ร้ อยละ 3.55 ถึ ง 3.70 ต่ อปี ) วงเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นดังกล่ าว
คํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 20 ล้าน
บาท (2558: จํานวน 25 ล้านบาท)

18.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
204,443
197,419
48,821
30,148
2,514
466
36,233
19,633
137,539
107,592
429,550
355,258

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,296
1,729
1,402
40
2,510
466
384
674
11,253
4,431
17,845
7,340
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19.

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวซึ่งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
เงินกู้
1

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
MLR-1.75 ถึง 2.00

2

MLR-1.50

3

MLR

(หน่วย: พันบาท)

การชําระคืน
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน
เมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2564
ชําระคืนเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2564
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2560

รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

2559

2558

13,736

16,792

1,029,193

1,147,782

2,160
1,045,089
(173,334)
871,755

4,344
1,168,918
(123,688)
1,045,230

วงเงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ย่อยมีหลักประกันเป็ นใบหุ ้นของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง คํ้าประกันโดยสิ ทธิ
การเช่าพื้นที่ในอาคารของบริ ษทั ย่อย และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามอัตราที่
กําหนดในสัญญา เป็ นต้น
20.

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

งบการเงินรวม
2559
2558
36,549
37,101

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
14,023
12,139

7,245
1,351

6,223
1,158

2,137
367

1,884
322

(4,250)
40,895

(415)
545
(462)
(7,601)
36,549

16,527

(298)
(332)
909
(601)
14,023
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,388
2,138
116
68
2,504
2,206

งบการเงินรวม
2559
2558
412
348
8,184
7,033
8,596
7,381

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท (2558: จํานวน 4 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ: จํานวน 0.1 ล้านบาท 2558:
จํานวน 4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 7.4 - 12.6 ปี (2558: 7.4 - 12.6 ปี ) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 7.4 ปี 2558: 7.4 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2559
2558
2.4 - 3.9
2.4 - 3.9
3.0 - 5.0
3.0 - 5.0
0 - 71.0
0 - 71.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.6
2.6
3.0
3.0
0 - 7.0
0 - 7.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%

(4,144)
5,217
(4,476)

4,840
(4,521)
1,652

(978)
1,187
(1,036)

1,127
(1,046)
351

(3,757)
4,417
(4,056)

4,385
(3,844)
1,491

(912)
978
(965)

1,044
(871)
303

.................................................................กรรมการ
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21.

ทุนเรื อนหุ้น
เมื่ อวัน ที่ 5 เมษายน 2559 ที่ ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี ของบริ ษ ัท ฯได้มี มติ อนุ มตั ิ รายการที่ สําคัญ
ดังต่อไปนี้
(ก) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากเดิมหุ ้นละ 100 บาท เป็ นหุ ้นละ 1 บาท
ดัง นั้ นทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํา ระแล้ว ของบริ ษ ัท ฯเท่ า กับ 843,923,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ น
843,923,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุน้ ต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
(ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 843,923,000 บาท เพิ่มเป็ น 1,054,903,750 บาท โดยการ
ออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 210,980,750 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

22.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าแฟรนไชส์
ค่าขนส่ ง
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายการตลาด
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา

2559

2558

860,211
143,080
89,846
574,592
73,189
55,542
76,406
40,072
791,998

808,232
129,145
91,470
524,992
72,935
50,406
76,024
44,284
827,792

98,745
1,744
1,069
9,741
1,013
5,005
15,539

88,880
1,335
1,110
5,070
2
564
186
12,742

10,985

16,284

-

1

.................................................................กรรมการ
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2559

2558
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23.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2559
2558

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(29,895)

(24,631)

-

-

49,784

12,371

-

-

19,889

(12,260)

-

-

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2559
2558
-

(122)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู ้ในระหว่างปี
- ผลขาดทุนทางภาษี
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
อื่น ๆ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)

งบการเงินรวม
2559
2558
(188,214)
(30,878)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(73,659)
147,088

ร้อยละ 20
37,643
-

ร้อยละ 20
6,176
-

ร้อยละ 20
14,732
35,587

ร้อยละ 20
(29,418)
41,214

(22,771)
(501)
5,518
19,889

(19,050)
(441)
1,055
(12,260)

(8,658)
(28,464)
(12,400)
(501)
(296)
-

(7,109)
(441)
(4,246)
-

.................................................................กรรมการ
24
(นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี)

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้รับล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าความนิยม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สิ ทธิการเช่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจาก
การซื้ อกิจการ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,874
3,626
246
8,746

4,505
1,149
100
5,754

-

-

11,980
27,924
252

16,747
26,659
978

-

-

164,638
204,794

207,203
251,587

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวนรวม 453 ล้านบาท (2558: จํานวน 359 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 439 ล้าน
บาท 2558: จํานวน 187 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจไม่มี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้
ประโยชน์ได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวนเงิน 411 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน
216 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2564
24.

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี โดยได้ปรับจํานวนหุ ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น
สามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานของปี ก่อนได้ถูก
คํานวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั
เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรายงาน

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)
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กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

งบการเงินรวม

2559
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ น้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )

25.

(168,325)
843,923
(0.20)

2558
(ปรับปรุ งใหม่)
(43,138)
843,923
(0.05)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
(73,659)
843,923
(0.09)

2558
(ปรับปรุ งใหม่)
147,088
843,923
0.17

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ ห ารงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงาน ดังนี้
1) ส่ วนงานอาหารและเครื่ องดื่ ม เป็ นส่ วนงานที่ผลิตและจัดจําหน่ ายอาหารว่าง เครื่ องดื่ ม ไอศกรี ม และ
กิจการร้านอาหาร
2) ส่ วนงานเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป เป็ นส่ วนงานที่ทาํ การผลิตและจําหน่ายเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปและเครื่ องหนัง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์ที่
แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัด
มู ลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ ที่ ใช้ในการวัด กําไรหรื อขาดทุ น จากการดําเนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์รวมใน
งบการเงิน
การบัน ทึ กบัญชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญ ชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ในปี 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่ มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

.................................................................กรรมการ
(นายศุภสิ ทธิ์ สุ ขะนินทร์)
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ผลการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับปี

26.

อาหารและเครื่ องดื่ม
2559
2558

เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
2559
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

2,708

2,561

181

236

2,889

2,797

(25)

(27)

(54)

(33)

(79)
102
(155)
(56)
(188)
20
(168)

(60)
92
(63)
(31)
(12)
(43)

เงินปันผลจ่ ายและสํ ารองตามกฏหมาย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 31
บาท (คํานวณจากจํานวนหุ น้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 21) รวมเป็ นเงินจํานวน 262 ล้านบาท โดยคาดว่าจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี ปั จจุบนั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะสามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ต่อเมื่อ
ได้รับการอนุ มตั ิจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกูร้ ะหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
กับสถาบันการเงินแห่ งนั้น
ต่อมาเมื่ อวันที่ 14 ธัน วาคม 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้ยกเลิ กการจ่ าย
เงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น และมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯตาม
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.19 บาท รวมเป็ น
เงินจํานวน 160 ล้านบาท โดยให้บริ ษทั ฯจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 11 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้รับการผ่อนผันเกี่ ยวกับการจ่ายเงินปั นผลจากสถาบันการเงิ นแล้วเมื่ อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ดังนั้น
บริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจํานวน 160 ล้านบาทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
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27.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งานได้ร่วมกัน จัด ตั้งกองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น ตามพระราชบัญ ญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ น
รายเดื อ นในอัต ราร้ อ ยละ 2 ถึ ง ร้ อ ยละ 4 ของเงิ น เดื อ น กองทุ น สํ า รองเลี้ ยงชี พ นี้ บริ ห ารโดยบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัดและบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ใน
ระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 7 ล้านบาท (2558:
จํานวน 6 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 2 ล้านบาท 2558:จํานวน 2 ล้านบาท)

28.

โครงการสะสมหุ้นสํ าหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน
1)

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ประจําปี 2557
2)
ระยะเวลาของ 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2557 ถึง
โครงการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
3)
รู ปแบบและการ พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของ
จ่ายเงิน สมทบ
เงินเดือนและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
สมทบให้ในอัตราร้อยละ 7 ของ
โครงการ
เงินเดือน
4)
ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)
โครงการ
จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ประจําปี 2559
2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
สมทบให้ในอัตราร้อยละ 7 ของ
เงินเดือน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

โครงการสะสมหุ ้นสําหรับพนักงานของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบ
โครงการทั้งสิ้ นเป็ นจํานวน 2 ล้านบาท (2558: จํานวน 2 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 2 ล้านบาท
2558:จํานวน 1 ล้านบาท)
29.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

29.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 21 ล้านบาท (2558:
จํานวน 17 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุ งอาคารและซื้ออุปกรณ์
29.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและบริการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าดําเนิ นงานเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและบริ การอื่นๆ โดยอายุ
ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 28 ปี ค่าเช่าและค่าบริ การบางส่ วนคิดเป็ นอัตราร้อยละของยอดขาย
ที่เกิดขึ้นจริ ง โดยมีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่าตามที่ระบุในสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
272
245
7
8
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
412
276
34
16
มากกว่า 5 ปี
162
105
89
12
29.3 สั ญญาค่ าแฟรนไชส์
(ก) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาค่าแฟรนไชส์กบั บริ ษทั ดังกิ้น โดนัท อ๊อฟ
อเมริ กา อิงค์ ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะให้สิทธิในการดําเนินงานกิจการร้านเบเกอรี่
ในประเทศไทยแก่บริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ ให้กบั คู่สัญญา
โดยคํานวณเป็ นร้อยละของยอดขายตามที่ระบุไว้ในสัญญา
(ข) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาค่าแฟรนไชส์กบั บริ ษทั เอบีพี คอร์ปอเรชัน่
เป็ นระยะเวลา 28 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริ ษ ทั ดังกล่าวจะให้สิทธิ ในการดําเนิ นงานกิ จการร้าน
เบเกอรี่ ในประเทศไทยแก่ บริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ ให้กับ
คู่สญ
ั ญา โดยคํานวณเป็ นร้อยละของยอดขายตามที่ระบุไว้ในสัญญา
(ค) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาค่าแฟรนไชส์กบั บริ ษทั บาสกิ้น ร๊ อบบิ้นส์
แฟรนไชส์ ซ่ิ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ภายใต้สั ญ ญาดังกล่ าว บริ ษ ัท ดังกล่ าวจะให้ สิ ท ธิ ในการ
ดําเนินงานกิจการร้านไอศกรี มในประเทศไทยแก่บริ ษทั ย่อย
29.4 การคํา้ ประกัน
(ก) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันวงเงินกูใ้ ห้แก่บริ ษทั ย่อยสามแห่ ง ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,235 ล้าน
บาท
(ข) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนให้แก่กลุ่มบริ ษทั ในวงเงินรวมไม่
เกิน 80 ล้านบาท
(ค) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัทย่อยมี ห นังสื อคํ้าประกัน ซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ัทย่อย
เหลืออยู่เป็ นจํานวนเงิ น 5 ล้านบาท (2558: จํานวน 3 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับการคํ้าประกันการ
ชําระค่าเช่าดําเนินงาน และการคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
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29.5 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายกับ
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ ว่ าจ้างให้ เป็ นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ในการขออนุ ญ าตต่ อ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อออกและเสนอขายหุ ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรก จดทะเบียนหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และเป็ นผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯต่อประชาชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการ
เงินและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามอัตราที่ระบุในสัญญา
30.

เครื่ องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ มื เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เจ้าหนี้ การค้าและ
เจ้าหนี้ อื่ น เงิ น กู้ยืม ระยะสั้น และเงิ น กู้ยืมระยะยาว บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยมี ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเงิน
ให้กูย้ ืม ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่
เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้
สิ นเชื่อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
กูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาว สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

3

-

55
-

34
67
-

89
67
3

25
-

-

1,045

430
-

25
430
1,045

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

0.20 - 0.63
1.30 - 1.75
3.55
MLR-2 ถึง MLR
(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

3

-

60
-

48
60
-

108
60
3

0.30 - 0.50
0.50 - 1.75

35
-

-

1,169

355
-

35
355
1,169

3.55 - 3.70
MLR-2 ถึง MLR
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

12
-

14

12
14

0.38 - 0.40
-

145

-

-

-

145

3.80 - 5.63

25
-

-

-

18

25
18

3.55
-

1,041

-

-

-

1,041

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

3.95 -5.38
(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

8
-

20

8
20

0.38 - 0.50
-

190

-

-

-

190

4.01 - 5.63

15
-

-

-

7

15
7

3.55
-

1,174

-

-

-

1,174
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการนําเข้าสิ นค้าไอศกรี ม การจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมแฟรนไชส์ และรายรับจากการให้สิทธิ แฟรนไชส์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาใช้
นโยบายเน้นความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศโดยรวมในแต่ละช่วงเวลา และ
จะทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นครั้งคราว เพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ มี สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศที่ มี
สาระสําคัญคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
30.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
31.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุน
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.10:1 (2558: 0.89:1) และเฉพาะ
บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.63:1 (2558: 0.55:1)

32.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯได้รับเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
จํานวน 160 ล้านบาท เพื่อนําเงินมาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินนี้ มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
3.55 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2560 วงเงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและกรรมการของบริ ษทั ฯ

33.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
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