บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3

งบการเงินรวม
2559

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

5
4, 6
7

197,523,175.93
15,541,076.20
27,646,535.97
10,034,946.99
250,745,735.09

193,049,997.79
15,572,246.45
27,646,535.97
9,946,339.75
246,215,119.96

483,587,917.91
14,181,320.83
36,023,337.73
5,635,732.42
539,428,308.89

8
4, 9
10
4, 11
12
4

666,381.21
1,230,000.00
788,005,475.57
2,443,971.49
1,206,785.00
793,552,613.27
1,044,298,348.36

666,381.21
4,999,985.00
1,230,000.00
785,508,560.99
2,371,800.52
1,045,710.00
795,822,437.72
1,042,037,557.68

670,609.05
1,230,000.00
616,429,202.43
2,980,208.75
969,710.00
622,279,730.23
1,161,708,039.12

6

บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้ สินระยะยาว
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3

งบการเงินรวม
2559

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4, 14
15
27
4

52,820,598.37
63,914,292.47
4,358.89
9,404,645.96
126,143,895.69

53,052,393.76
63,515,385.56
9,393,547.18
125,961,326.50

39,708,987.16
65,237,454.15
3,827,626.53
7,188,224.86
115,962,292.70

16
17
18, 19
20
4

10,509,190.71
9,631,926.23
2,137,521.68
9,743,266.26
4,727,780.84
36,749,685.72
162,893,581.41

10,509,190.71
8,481,282.90
2,137,521.68
9,743,266.26
4,727,765.84
35,599,027.39
161,560,353.89

64,377,646.50
11,571,079.41
2,022,825.11
9,766,205.57
4,735,441.38
92,473,197.97
208,435,490.67

7

บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
หุ ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ
3
21

งบการเงินรวม
2559

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

170,000,000.00

170,000,000.00

170,000,000.00

22

170,000,000.00
398,514,262.00

170,000,000.00
398,514,262.00

170,000,000.00
398,514,262.00

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

23

17,000,000.00

17,000,000.00

17,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร

24

321,100,335.07

320,172,771.91

392,968,116.57

ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

2

(162,377,639.22)

(162,377,639.22)

(162,377,639.22)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

11

137,167,809.10

137,167,809.10

137,167,809.10

881,404,766.95
1,044,298,348.36

880,477,203.79
1,042,037,557.68

953,272,548.45
1,161,708,039.12

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

บริษทั ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
3, 4
รายได้จากการขายและการให้ บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
25
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
25
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
25
ต้นทุนทางการเงิน
26
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
20, 27
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลกาไรจากการตีมลู ค่าสิ นทรัพย์ใหม่
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับผลกาไรจากการตีมลู ค่าสิ นทรัพย์ใหม่
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบการเงินรวม
2559
676,111,845.76
(518,286,384.61)
157,825,461.15
16,411,228.06
(16,183,411.25)
(78,416,424.78)
(9,035,066.09)
70,601,787.09
(3,133,774.59)
67,468,012.50

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
664,884,378.49
(509,650,607.46)
155,233,771.03
16,330,168.19
(16,101,886.04)
(76,890,058.70)
(8,967,592.01)
69,604,402.47
(3,063,953.13)
66,540,449.34

622,235,468.20
(468,092,822.88)
154,142,645.32
16,032,338.64
(13,767,867.80)
(52,241,509.63)
(14,229,361.07)
89,936,245.46
(11,631,982.71)
78,304,262.75

-

-

604,456.33

-

-

(120,891.27)

-

-

8,111,000.00
(1,622,200.00)
6,972,365.06

67,468,012.50

66,540,449.34

85,276,627.81

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

3

0.40

0.39

0.57

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

3

170,000,000

170,000,000

137,517,808

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

บริษทั ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

24

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

ส่วนเกิน

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนเกินทุนจาก

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

การรวมธุรกิจภายใต้

ส่วนเกินทุนจาก

การควบคุมเดียวกัน การตีราคาสินทรัพย์

รวม

170,000,000.00

398,514,262.00

17,000,000.00

392,968,116.57

(162,377,639.22)

137,167,809.10

953,272,548.45

170,000,000.00

398,514,262.00

17,000,000.00

67,468,012.50
(139,335,794.00)
321,100,335.07

(162,377,639.22)

137,167,809.10

67,468,012.50
(139,335,794.00)
881,404,766.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไรสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก

ส่ วนเกิน

และชาระแล้ว

มูลค่าหุ ้น

132,000,000.00
21, 22

24

จัดสรรแล้ว

-

ยังไม่ได้จดั สรร

การรวมธุ รกิจภายใต้

ส่ วนเกินทุนจาก

การควบคุมเดี ยวกัน การตีราคาสิ นทรัพย์

รวม

17,000,000.00

314,180,288.76

(162,377,639.22)

130,679,009.10

431,481,658.64

38,000,000.00
170,000,000.00

398,514,262.00
398,514,262.00

17,000,000.00

78,304,262.75
483,565.06
392,968,116.57

(162,377,639.22)

6,488,800.00
137,167,809.10

436,514,262.00
78,304,262.75
6,972,365.06
953,272,548.45

170,000,000.00

398,514,262.00

17,000,000.00

66,540,449.34
#############
320,172,771.91

(162,377,639.22)

137,167,809.10

66,540,449.34
(139,335,794.00)
880,477,203.79

ลงชื่ อ..............................................................................................กรรมการ
นายธี รเดช ตังประพฤทธิ์ กุล และนายอภิชาติ ชโยภาส

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกินทุนจาก

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุทธิ รับ (จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิม่ ขึ้น )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายชาระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

70,601,787.09

69,604,402.47

89,936,245.46

68,718,783.64
(1,760,249.02)
9,035,066.09
(167,874.83)
721,715.20
(5,618.61)
249,248.00
147,392,857.56

68,399,223.89
(1,747,490.65)
8,967,592.01
(167,874.83)
721,715.20
(5,618.61)
249,248.00
146,021,197.48

58,783,022.96
14,229,361.07
184,777.06
91,252.02
(250,000.00)
441,497.63
163,416,156.20

(1,359,755.37)
8,544,676.59
(657,289.05)
4,227.84
(237,075.00)

(1,390,925.62)
8,544,676.59
(568,681.81)
4,227.84
(76,000.00)

4,575,811.77
9,932,464.88
1,018,359.74
4,019.15
(18,070.00)

13,120,812.43
2,216,421.10
(158,918.00)
24,366.57
(7,660.54)
168,882,664.13
1,760,249.02
(9,721,907.06)
160,921,006.09

13,352,607.82
2,205,322.32
(158,918.00)
24,366.57
(7,675.54)
167,950,197.65
1,747,490.65
(9,656,444.49)
160,041,243.81

(15,499,906.44)
(1,233,989.30)
(76,048.00)
(1,623,367.36)
69,655.25
160,565,085.89
(8,331,439.39)
152,233,646.50

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(237,595,665.65)
(728,297.70)
53,751.40
(238,270,211.95)

(4,999,985.00)
(236,527,808.51)
(644,837.70)
53,751.40
(242,118,879.81)

(50,470,528.69)
(767,660.80)
20,085.11
(51,218,104.38)

70,509,190.71
(125,947,290.00)
(3,897,375.52)
(139,307,840.90)
(10,072,220.41)
(208,715,536.12)
(286,064,741.98)
483,587,917.91
197,523,175.93

70,509,190.71
(125,947,290.00)
(3,709,597.60)
(139,307,840.90)
(10,004,746.33)
(208,460,284.12)
(290,537,920.12)
483,587,917.91
193,049,997.79

(92,642,228.47)
(1,552,965.07)
436,514,262.00
(14,020,596.99)
328,298,471.47
429,314,013.59
54,273,904.32
483,587,917.91

รายละเอียดเพิม่ เติมทีไ่ ม่ เป็ นตัวเงิน
ระหว่างปี 2559
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์ ราคาทุน จานวนเงิน 2.80 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจานวนเงิน 0.47 ล้านบาท
(ปี 2558: 15.13 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายชาระเงินสด จานวนเงิน 0.60 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ส่ วนที่เหลือ
ได้ทาสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ท่าเรื อราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 และได้แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ ให้บริ การท่าเทียบเรื อ จาหน่ายสิ นค้าบนท่าเรื อและในเรื อ
โดยสาร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)”
บริ ษทั มีสานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริ ษทั มี
สาขาทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัดรวม 7 สาขา

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติ ฐานมาจากประสบการณ์ ในอดี ต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่ เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึก
ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนามารวม ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมกิจการที่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมและผูบ้ ริ หารชุดเดียวกัน โดย
ส่วนเกินทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ “ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ”

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมได้รวมงบการเงิ นของบริ ษทั ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จากัด

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน
2559

ประเทศไทย

ให้บริ การรถตูโ้ ดยสาร

100%

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จากัด (“บริ ษทั ย่อย”)
โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสาระสาคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่คล้ายคลึงกัน
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หาก
บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิ จกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด
การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การนาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)

กาไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง
2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง
2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง
2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง
2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง
2558)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง
2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง

ส่วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ว ยเหลือ จากรัฐ บาล - กรณี ที่ไ ม่ม ีค วามเกี ่ย วข้อ งอย่า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนิ นงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงิ นได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผู ้
ถือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การบู ร ณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรั บ ปรุ งย้อ นหลัง ภายใต้ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้น
ต่ าและปฏิ สัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

เงินที่นาส่งรัฐ

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าและการรับรู ้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับธุรกิจประกันภัยในการกาหนดให้เครื่ องมือทางการเงินเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี 2559 สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี

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)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
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)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

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)

กาไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์
ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี

เรื่ อง

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)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทาง
การเงิ น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที่
ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่วนงานดาเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินรวม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)

การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงิ นได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการ
หรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2559)

สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อ จ ากัด สิ น ทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อ ก าหนด
เงิ น ทุ น ขั้น ต่ า และปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ ส าหรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 255 9) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เงินที่นาส่งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2559)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงิ นในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ
ดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
เกณฑ์ การวัดค่ าในการจัดทางบการเงิน
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการจัดทา
งบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
รายได้รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผู ้
ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญ
ในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้า ไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ
หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม
สัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกาไร
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 ประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น

ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่เป็ นแผนจ่ายสมทบที่กาหนดการจ่ายสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสิ นทรัพย์ของ
กองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั กองทุนสารองเลี้ ยงชี พดังกล่าวได้รับเงิ นสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและ
กลุ่ม บริ ษทั เงิ นจ่ายสมทบกองทุ นสารองเลี้ยงชี พและภาระหนี้ สินตามโครงการสมทบเงิ นจะบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน
โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลาทางานถึง
ปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลด
ใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าวคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ในอดีต
ของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ ผลประโยชน์ได้มี
การจ่ายจริ ง
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจานวน
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับ จากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากที่สุด

ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริ ษทั ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่ เกี่ยวกับ
รายการที่บนั ทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าฐานภาษี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุม่ บริ ษทั ต้องคานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมาย
ภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจเกี่ ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษี
เงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนา
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจ
จะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้ สินใน
เวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษี ในอนาคตจะมีจานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารที่มีกาหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและภาวะเศรษฐกิจที่ เป็ นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น
การปรับปรุ งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั ใน
กรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงสาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ ที่ดิน ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง
ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริ ษทั จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึก ที่ดินดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็ น
ครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นโดยแสดงเป็ นยอดสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั

ได้รับรู ้ราคาที่ ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแล้ว ส่ วนที่ เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกิ น
จานวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี ก่อนแล้ว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ราคาตามบัญชีของที่ ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อย่างไรก็ตาม หาก
ที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วน
ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนาไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ไม่เกินจานวนซึ่ งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ
สิ นทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที่เหลือจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เรื อ
ส่วนซ่อมแซมและสารวจเรื อ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

จานวนปี
5 - 20
5 - 20
18 - 20
2.5
5
5
5

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
การซ่อมแซมและบารุ งรักษาจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่างปี บัญชี ที่เกิ ดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่
สาคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ การปรับปรุ งนั้นจะทาให้กลุ่มบริ ษทั ได้
ประโยชน์ กลับคื นมาเกิ นกว่ารอบระยะเวลาบัญชี สิ นทรั พย์ที่ ได้มาจากการปรั บปรุ งหลักจะตัดค่ าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ สภาพเรื อและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรื อครั้งใหญ่จะรับรู ้รวมในรายจ่ายการซ่อมเรื อครั้ง
ใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรื อครั้งใหญ่จะถูกตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์จนกระทัง่ มีการซ่อมเรื อครั้งใหญ่
ครั้งต่อไป ซึ่งอายุการตัดจาหน่ายสู งสุ ดไม่เกิน 2-3 ปี ในกรณี ที่มีการซ่อมเรื อครั้งใหญ่ก่อนวันครบกาหนด ต้นทุนที่เหลืออยูข่ อง
การซ่อมเรื อครั้งใหญ่จะถูกตัดจาหน่ายทันที
รายการกาไรและรายการขาดทุนจากการจาหน่ายกาหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวมไว้อยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์รวมทั้งดอกเบี้ ยจ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการกูย้ ืมเพื่อใช้ในการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ขา้ งต้นก่อน
สิ นทรัพย์จะแล้วเสร็ จถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ 5 ปี
ค่ าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ าย

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ มื เงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรื อ ณ วันทาสัญญาวงเงินกูย้ ืมและก่อนการเบิกถอนเงินกูย้ ืมจะถูก
บันทึกเป็ นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย โดยค่าธรรมเนี ยมทางการเงินรอตัดจ่ายตามสัดส่ วนของเงินกูย้ ืมที่ได้เบิกถอนแล้ว
จะแสดงหักจากเงินกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตามอายุของเงินกู้
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า โดยจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงิ นจะบัน ทึ กเป็ นหนี้ สิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ย จ่ า ยจะบัน ทึ กในงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ ตลอดอายุของสัญญาเช่ า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่
จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่ม
ของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ีให้รับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับใน
อนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นให้
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อม
ราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระ
ภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยจานวนภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่ าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ น
นัยสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ ง

ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ซึ่ งการใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญมีดงั นี้
ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าประมาณการหนี้ สินที่ บนั ทึกไว้ เพียงพอกับความเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลง
ค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระ
แล้วในระหว่างปี
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงได้ดงั นี้
กาไรสาหรับปี (บาท)

2558
78,304,262.75

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)
หุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกและจาหน่าย

132,000,000
5,517,808

หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

137,517,808

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.57

เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล

4.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งบุคคลหรื อกิจการเหล่านี้ เกี่ ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นและ/
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการระหว่างกันกับ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสาระสาคัญที่ รวมไว้ในงบการเงิ นใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการบัญชีและรายการค้าที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดั
ง
นี้

บาท
งบการเงินรวม
2559
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
บริ ษทั ราชาเฟอร์รี่พฒั นา จากัด
บริ ษทั อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษทั แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
รายได้อื่น
บริ ษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จากัด
บริ ษทั ราชาเฟอร์รี่พฒั นา จากัด
บริ ษทั อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษทั แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
ค่าใช้จ่าย
บริ ษทั ราชาเฟอร์รี่พฒั นา จากัด
บริ ษทั เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
บริ ษทั อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษทั แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษทั ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จากัด
บริ ษทั เอลการจัดการ จากัด
บริ ษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ขายอุปกรณ์
บริ ษทั ราชาเฟอร์รี่พฒั นา จากัด
ซื้ ออุปกรณ์
บริ ษทั ราชาเฟอร์รี่พฒั นา จากัด
บริ ษทั อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษทั ราชาพาณิชย์นาวีและบริ การ จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

104,918.42
3,350.00
120,500.00
70,780.00

104,918.42
3,350.00
120,500.00
70,780.00

166,737.75
8,054.02
116,594.75
50,100.00

256,199.98
47,500.00
53,900.00
56,400.00

258,067.54
256,199.98
47,500.00
53,900.00
56,400.00

291,199.98
82,100.00
56,400.00
56,400.00

66,000.00
3,982,832.59
18,950.00
334,075.00
614,406.39
1,045,214.51
4,500.00
5,099,431.56

66,000.00
3,982,832.59
18,950.00
330,375.00
614,406.39
1,045,214.51
5,099,431.56

216,950.00
3,682,817.65
49,518.00
1,268,823.12
599,745.27
923,784.27
55,975.84
763,658.96

20,671.96

20,671.96

124,615.45
-

41,155.45
-

80,250.00
64,200.00

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
11,625,948.00
11,709,352.00
92,376.75
247,934.26
11,718,324.75
11,957,286.26

งบการเงินรวม
2559
11,625,948.00
92,376.75
11,718,324.75

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด โดย
ไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวนเงิน 2.28 ล้านบาท และ 1.66 ล้านบาท ตามลาดับ
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั อาร์ พี.แวน ทรานสปอร์ ต จากัด
บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
บริ ษทั อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษทั แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
เงินมัดจา/ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
บริ ษทั เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ พี.แวน ทรานสปอร์ ต จากัด (ดูหมายเหตุ 9)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,122,742.00
5,730.00
34,244.00
45,575.00

71,150.26
2,083,762.00
5,730.00
34,244.00
45,575.00

2,209,470.33
12,700.00
28,539.00
14,815.00

44,000.00
696,000.00

44,000.00
696,000.00

44,000.00
696,000.00

-

4,999,985.00

-

งบการเงินรวม
2559
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั อาร์ พี.แวน ทรานสปอร์ ต จากัด
บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
บริ ษทั เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
บริ ษทั อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษทั แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษทั ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จากัด
บริ ษทั เอลการจัดการ จากัด
รายได้รับล่วงหน้า
บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
บริ ษทั อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษทั แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
เงินประกัน
บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

551.50
91,822.90
3,000.00
55,440.00
52,671.78
79,729.40
-

1,342,249.77
551.50
91,822.90
3,000.00
55,440.00
52,671.78
79,729.40

473,172.23
79,708.80
36,000.00
168,252.59
21,089.65
227,974.01

1,958,685.00
17,500.00
14,000.00
17,500.00

1,958,685.00
17,500.00
14,000.00
17,500.00

2,283,730.00
-

600,000.00

600,000.00

600,000.00

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั จาหน่ายตัว๋ โดยสารเรื อล่วงหน้าให้แก่บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒั นา จากัด
ในฐานะตัวแทนจาหน่ายเพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทัว่ ไปอีกทอดหนึ่ง จานวนเงิน 34.52 ล้านบาทและ 36.17 ล้านบาท ตามลาดับ
การคา้ ประกันหนีส้ ินระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการบริ ษทั ได้ค้ าประกันหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ 17)
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่ อ
บริ ษทั อาร์ พ.ี แวน ทรานสปอร์ ต จากัด
บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒั นา จากัด
บริ ษทั เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
บริ ษทั อาร์.เอฟ.ที. จากัด
บริ ษทั แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษทั ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จากัด
บริ ษทั เอลการจัดการ จากัด
บริ ษทั แปซิ ฟิค ไซท์-ซี อิ้ง ทัวร์ จากัด
บริ ษทั ราชาพาณิ ชย์นาวีและบริ การ จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเทศ/สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
-

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุ ้นทางตรง
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้น

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

มูลค่าการซื้ อ - ขายอุปกรณ์
มูลค่าจากการขายและให้บริ การ
มูลค่าจากการให้บริ การอื่น
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
5.

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาตามปกติธุรกิจ
ราคาตามปกติธุรกิจ
ราคาตามปกติธุรกิจ
ราคาตามปกติธุรกิจ

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2559
3,551,332.17
193,971,843.76
197,523,175.93

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,522,618.07
3,399,392.92
189,527,379.72
480,188,524.99
193,049,997.79
483,587,917.91

6.

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

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2559
14,756,131.86

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
14,827,282.12
14,366,269.50

(209,416.67)

(209,416.67)

(209,416.67)

14,546,715.19

14,617,865.45

14,156,852.83

ลูกหนี้อื่น

1,317,401.44

1,277,421.43

347,508.43

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(323,040.43)

(323,040.43)

(323,040.43)

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

994,361.01

954,381.00

24,468.00

15,541,076.20

15,572,246.45

14,181,320.83

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดือนที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

งบการเงินรวม
2559
11,295,870.19
2,784,385.00
319,640.00
143,990.00
212,246.67
14,756,131.86

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
11,348,534.97
13,895,732.83
2,802,870.48
319,640.00
143,990.00
212,246.67
14,827,282.12

261,120.00
209,416.67
14,366,269.50

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดยกมา
บวก หนี้ สงสัย จะสูญ
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
2559
532,457.10
532,457.10

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
532,457.10
347,680.04
184,777.06
532,457.10
532,457.10

7.

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

อาหารและเครื่ องดื่ ม
น้ ามันเชื้ อเพลิง
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2,458,948.15
7,783,724.01
17,919,046.80
28,161,718.96
(515,182.99)
27,646,535.97

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,458,948.15
2,657,437.51
7,783,724.01
5,055,269.72
17,919,046.80
28,993,688.32
28,161,718.96
36,706,395.55
(515,182.99)
(683,057.82)
27,646,535.97
36,023,337.73

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้ามีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดยกมา
หัก กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ยอดคงเหลือ
8.

งบการเงินรวม
2559
683,057.82
(167,874.83)
515,182.99

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
683,057.82
683,057.82
(167,874.83)
515,182.99
683,057.82

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ได้ใช้เป็ นหลักประกันในการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน
การใช้ไฟฟ้าของบริ ษทั (ดูหมายเหตุ 31)

9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
บาท
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ พี.แวน ทรานสปอร์ ต จากัด

ประเภทกิจการ
ให้บริ การรถตูโ้ ดยสาร

สัดส่วนเงินลงทุน
100%

ทุนชาระแล้ว
5,000,000.00

ราคาทุน
4,999,985.00

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จัดตั้งบริ ษทั ย่อย ชื่อบริ ษทั อาร์ พี.แวน ทราน
สปอร์ต จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยบริ ษทั
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100

10. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ที่ดิน

งบการเงินรวม
2559
1,230,000.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,230,000.00
1,230,000.00

บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาการประเมินราคาที่ดิน ซึ่ งมี
ราคาประเมิน รวมจานวนเงิน 8.35 ล้านบาท โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคา
จาหน่าย
โอนออก / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

182,600,000.00
182,600,000.00
182,600,000.00

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เรื อและ
ส่ วนซ่อมแซมและ
สารวจเรื อ

บาท
งบการเงินรวม
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

24,239,024.23
24,239,024.23

185,497,464.02
2,707,566.69
55,807,909.44
244,012,940.15

388,816,756.60
168,510,592.49
(16,122,292.54)
541,205,056.55

17,754,279.85
3,225,774.91
867,237.94
21,847,292.70

22,110,208.49
4,520,154.97
(157,109.48)
(20,000.00)
26,453,253.98

25,348,540.85
3,368,908.16
28,717,449.01

14,953,090.00
1,348,367.97
16,301,457.97

72,770,249.36
12,110,084.58
(366,600.00)
84,513,733.94

109,113,843.56
43,841,771.99
(16,122,292.54)
136,833,323.01

10,384,329.42
2,660,483.33
13,044,812.75

15,019,000.77
2,926,805.77
(108,976.69)
(9,910.00)
17,826,919.85

7,982,558.49
4,566,735.04
12,549,293.53

-

230,223,071.60
67,454,248.68
(108,976.69)
(16,498,802.54)
281,069,541.05

7,937,566.26

159,499,206.21

404,371,733.54

8,802,479.95

8,626,334.13

16,168,155.48

-

788,005,475.57

285,999.99
57,467,372.59
(57,753,372.58)
-

846,652,274.03
239,800,369.81
(157,109.48)
(17,220,517.74)
1,069,075,016.62

ที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึ้น
ตีราคาเพิม่
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
โอนออก / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

174,489,000.00
8,111,000.00
182,600,000.00
182,600,000.00
-

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เรื อและ
ส่วนซ่อมแซมและ
สารวจเรื อ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

23,263,107.33
975,916.90
24,239,024.23
24,239,024.23

154,390,165.41
1,441,300.00
29,665,998.61
185,497,464.02
2,707,566.69
55,807,909.44
244,012,940.15

378,938,282.60
27,583,952.00
(17,705,478.00)
388,816,756.60
168,510,592.49
(16,122,292.54)
541,205,056.55

16,863,364.41
937,066.34
(46,150.90)
17,754,279.85
3,196,446.27
867,237.94
21,817,964.06

18,787,414.89
3,816,445.24
(493,651.64)
22,110,208.49
4,379,626.47
(157,109.48)
(20,000.00)
26,312,725.48

10,033,332.63
16,015,208.22
(700,000.00)
25,348,540.85
733,580.00
26,082,120.85

13,636,147.00
1,316,943.00
14,953,090.00
1,348,367.97
16,301,457.97

61,591,191.36
11,179,058.00
72,770,249.36
12,110,084.58
(366,600.00)
84,513,733.94

88,822,057.45
37,997,264.11
(17,705,478.00)
109,113,843.56
43,841,771.99
(16,122,292.54)
136,833,323.01

7,740,198.03
2,670,727.20
(26,595.81)
10,384,329.42
2,659,088.03
13,043,417.45

13,025,141.13
2,403,704.24
(409,844.60)
15,019,000.77
2,899,214.31
(108,976.69)
(9,910.00)
17,799,328.39

6,702,620.95
1,979,936.54
(699,999.00)
7,982,558.49
4,287,451.08
12,270,009.57

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

15,566,128.18
15,369,761.32
(30,649,889.51)
285,999.99
57,467,372.59
(57,753,372.58)
-

792,330,795.45
65,163,733.12
8,111,000.00
(1,239,802.54)
(17,713,452.00)
846,652,274.03
236,995,184.51
(157,109.48)
(17,220,517.74)
1,066,269,831.32
191,517,355.92
57,547,633.09
(18,841,917.41)
230,223,071.60
67,145,977.96
(108,976.69)
(16,498,802.54)
280,761,270.33

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เรื อและ
ส่วนซ่อมแซมและ
สารวจเรื อ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

182,600,000.00

9,285,934.23

112,727,214.66

279,702,913.04

7,369,950.43

7,091,207.72

17,365,982.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

182,600,000.00

7,937,566.26

159,499,206.21

404,371,733.54

8,774,546.61

8,513,397.09

13,812,111.28

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

285,999.99
-

616,429,202.43
785,508,560.99

กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกที่ดินตามมูลค่ายุติธรรม เมื่อวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ โดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมที่ดินโดยใช้วธิ ีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ตีราคาใหม่เปรี ยบเทียบกับราคาทุนเดิม มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาที่ตีใหม่
ราคาทุนเดิม
182,600,000.00
35,261,420.31

ที่ดิน

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลกระทบของราคาของที่ดินที่ตีราคาใหม่ที่มีต่อบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
มีดงั นี้
บาท
130,679,009.10
8,111,000.00
(1,622,200.00)
137,167,809.10

ยอดยกมา
บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เพิม่ ขึ้น
หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิม่ ขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2559

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริ การ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวม

60.00
7.45
67.45

59.73
7.42
67.15

52.07
5.48
57.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์
ได้ตดั จาหน่ายค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

88.79

88.79

63.59

งบการเงินรวม
2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
(ดูหมายเหตุ 17)
- ยานพาหนะ
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครื่ องจักรที่หยุดใช้งานเป็ นการชัว่ คราว มูลค่าตามบัญชี

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

14.23
0.46
14.69

12.17
0.46
12.63

16.03
0.10
16.13

1.52

1.52

2.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้จดจานองเรื อ และที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ างที่ มีอยู่แล้วและที่ จะมีข้ ึนในภายหน้า
ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
.
คู่สญ
ั ญา (ผูใ้ ห้เช่า)
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ผูเ้ ช่า)
บริ ษทั อาร์ พี.แวน ทรานสปอร์ ต จากัด
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั

บริ ษทั
บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒั นา จากัด
บริ ษทั เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
บริ ษทั แกรนด์เฉวงบีช จากัด
ผูถ้ ือหุน้

ระยะเวลา
1 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

อัตราค่าเช่า
ต่อเดื อน
ล้านบาท
0.01
0.01
0.23
0.02
0.13

12. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อ
จาหน่าย
โอน/ ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจาหน่าย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

6,539,204.77
469,633.70
583,302.00
7,592,140.47
4,029,796.02
1,264,534.96
5,294,330.98
2,297,809.49

470,800.00
258,664.00
(583,302.00)
146,162.00
146,162.00

รวม
7,010,004.77
728,297.70
7,738,302.47
4,029,796.02
1,264,534.96
5,294,330.98
2,443,971.49

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้ อ
จาหน่าย
โอน/ ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้ อ
จาหน่าย
โอน/ ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจาหน่าย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจาหน่าย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

6,902,343.97
296,860.80
(660,000.00)
6,539,204.77
386,173.70
583,302.00
7,508,680.47

470,800.00
470,800.00
258,664.00
(583,302.00)
146,162.00

3,454,406.15
1,235,388.87
(659,999.00)
4,029,796.02
1,253,245.93
5,283,041.95

-

2,509,408.75
2,225,638.52

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริ การ
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

0.01
1.25
1.26

6,902,343.97
767,660.80
(660,000.00)
7,010,004.77
644,837.70
7,654,842.47
3,454,406.15
1,235,388.87
(659,999.00)
4,029,796.02
1,253,245.93
5,283,041.95

470,800.00
146,162.00

งบการเงินรวม
2559

รวม

2,980,208.75
2,371,800.52

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1.25
1.25

0.01
1.23
1.24

13. วงเงินสินเชื่ อ
รายละเอียดวงเงินสิ นเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
เจ้าหนี้
บริษทั
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร

วงเงิน (ล้านบาท)
2559
2558

ประเภทสิ นเชื่ อ
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

10.00
50.00
200.00

8.00
10.00
-

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
MOR
MLR
MLR

บริ ษทั ได้จดจานองเรื อ และที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างที่ มีอยู่แล้วและที่ จะมี ข้ ึ นในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 11)
14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2559

2558

เจ้าหนี้การค้า

19,591,433.81

18,996,488.81

15,673,321.23

เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

33,229,164.56

34,055,904.95

24,035,665.93

รวมทั้งหมด

52,820,598.37

53,052,393.76

39,708,987.16

15. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2559
70,509,190.71
(60,000,000.00)
10,509,190.71

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
70,509,190.71
125,947,290.00
(60,000,000.00)
(61,569,643.50)
10,509,190.71
64,377,646.50

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
125,947,290.00
218,338,268.47
70,509,190.71
(125,947,290.00)
(92,390,978.47)
70,509,190.71
125,947,290.00

งบการเงินรวม
2559
125,947,290.00
70,509,190.71
(125,947,290.00)
70,509,190.71

ยอดยกมา
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดงั นี้
ล้านบาท
วงเงิน
เจ้าหนี้

อ้างอิง
อัตราดอกเบี้ย

มูลหนี้

2559

2558

2559

2558

ระยะเวลา

(ร้อยละ)

-

402.00

-

125.95

ธ.ค. 2558 - ก.ค. 2563

MLR

การชาระหนี้

บริษทั
ธนาคาร

จ่ายชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
เป็ นรายเดือน เดือนละไม่ต่ากว่า
5.70 ล้านบาท

ธนาคาร

100.00

-

70.51

-

พ.ย. 2559 - มี.ค. 2562

MLR

จ่ายชาระเงินต้นเดือนละ 5 ล้านบาท
เริ่ ม ม.ค. 2560

รวม

70.51

125.95

ในปี 2559 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงิน (Refinance) จานวนเงิน 70.51 ล้านบาท เพื่อจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ได้จดจานองเรื อ และที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างที่ มีอยู่แล้วและที่ จะมี ข้ ึ นในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 11)
16. หนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559
ปี

มูลค่าปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

ค่าเช่าขั้นต่า

1

3,914,292.47

1,032,795.69

4,947,088.16

2-5

9,631,926.23

1,365,638.99

10,997,565.22

รวม

13,546,218.70

2,398,434.68

15,944,653.38

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ปี

มูลค่าปั จจุบนั

2558

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

ค่าเช่าขั้นต่า

มูลค่าปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

ค่าเช่าขั้นต่า

1

3,515,385.56

921,198.58

4,436,584.14

3,667,810.65

1,167,174.29

4,834,984.94

2-5

8,481,282.90

1,240,022.25

9,721,305.15

11,571,079.41

2,139,390.44

13,710,469.85

รวม

11,996,668.46

2,161,220.83

14,157,889.29

15,238,890.06

3,306,564.73

18,545,454.79

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าการเงิ นเพื่อซื้ ออุปกรณ์ และยานพาหนะ กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดื อน ๆ ละ 0.45 ล้านบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 หนี้ สิ น ภายใต้สัญญาเช่าการเงิ น ส่ ว นที่ ถึง กาหนดชาระภายในหนึ่ ง ปี จานวนเงิ น 3.91 ล้านบาท
สาหรับงบการเงินรวม และจานวนเงิน 3.52 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558: 3.67 ล้านบาท) สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
กรรมการของบริ ษทั ได้ค้ าประกันหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ 4)
17. ประมาณการหนีส้ ินระยะยาว
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
รวม

หมายเหตุ
19
34

งบการเงินรวม
2559
1,785,949.63
351,572.05
2,137,521.68

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,785,949.63
1,695,619.63
351,572.05
327,205.48
2,137,521.68
2,022,825.11

18. ผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2559
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกาไรเบ็ดเสร็ จอื่น:
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปี ปัจจุบนั
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,695,619.63

1,695,619.63

1,934,626.33

173,367.15
75,880.85

173,367.15
75,880.85

338,245.00
103,252.63

(158,918.00)
1,785,949.63

(158,918.00)
1,785,949.63

(604,456.33)
(76,048.00)
1,695,619.63

กลุ่มบริ ษทั กาหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิทธิ แก่พนักงานที่
เกษียณอายุและทางานครบระยะเวลาที่กาหนด เช่น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย 300 วัน
หรื อ 10 เดือน
ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้

ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก
อัตราการทุพพลภาพ

2559

2558

4.06

4.06

7.62
0 - 75.00

7.62
0 - 75.00

10.00 ของอัตรามรณะ 10.00 ของอัตรามรณะ

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
สะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะปี 2551

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ลดลง
เพิม่ ขึ้น

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

เพิม่ ขึ้น
(64,552.00)

68,309.00

(63,886.00)

67,750.00

79,550.00

(75,502.00)

70,232.00

(66,743.00)

ลดลง

19. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
427,504.33
(10,170,770.59)
(9,743,266.26)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
427,504.33
404,565.02
(10,170,770.59)
(10,170,770.59)
(9,743,266.26)
(9,766,205.57)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2559
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินระยะยาว
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

404,565.02

กาไร

กาไร(ขาดทุน)

ณ วันที่

เบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวาคม 2559

22,939.31

(10,170,770.59)

-

-

427,504.33

-

(10,170,770.59)
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
1 มกราคม 2558
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินระยะยาว
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

777,039.83

(8,548,570.59)

ขาดทุน
(251,583.54)

-

ขาดทุน

ณ วันที่

เบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวาคม 2558

(120,891.27)

404,565.02

(1,622,200.00)

(10,170,770.59)

กาไร
22,939.31

-

กาไร(ขาดทุน)

ณ วันที่

เบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวาคม 2559
-

427,504.33

-

(10,170,770.59)

20. ทุนเรื อนหุ้น
ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้นาหุ ้นสามัญ จานวน 38 ล้านหุ ้น เปิ ดให้ประชาชนจองซื้ อหุ ้น โดยเสนอขายใน
ราคาหุน้ ละ 12 บาท โดยบริ ษทั ได้รับชาระเงินค่าจองซื้อหุ ้นดังกล่าวเป็ นจานวนเงินรวม 436.51 ล้านบาท (บริ ษทั บันทึกค่าใช้จ่าย
เกี่ ยวกับการจาหน่ายหุ ้นเพิ่มทุน จานวนเงิ น 19.49 ล้านบาท เป็ นรายการหักในบัญชี ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญ) และเมื่อวันที่ 9
พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ จากการรับชาระเงิ นเพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
ดังกล่าวจากเดิมจานวนเงิน 132 ล้านบาท เป็ นจานวนเงิน 170 ล้านบาท
21. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จด
ทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ไม่ได้
22. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
23. การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.82 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ น
139.34 ล้านบาท

24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2559
การเปลี่ยนแปลงในอาหาร เครื่ องดื่มและน้ ามันเชื้อเพลิง
ซื้ ออาหารและเครื่ องดื่ม
ซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิง
เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดจ่าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าเช่าและค่าบริ การ

(2,528,798.73)
20,927,213.82
185,805,794.79
136,839,111.70
68,718,783.64
10,632,434.00
67,884,923.11
28,888,427.30

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(2,528,798.73)
20,927,213.82
185,720,744.79
135,867,982.79
68,399,223.89
10,632,434.00
67,884,923.11
20,678,523.10

2,357,496.62
19,085,641.04
170,290,219.02
109,908,989.27
58,783,022.96
3,337,160.16
46,679,838.38
23,419,602.62

25. ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยจ่าย
บวก ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
2559
7,904,441.09
1,130,625.00
9,035,066.09

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
7,836,967.01
13,978,111.07
1,130,625.00
251,250.00
8,967,592.01
14,229,361.07

26. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,156,713.90

3,086,892.44

11,380,399.17

(22,939.31)

(22,939.31)

251,583.54

3,133,774.59

3,063,953.13

11,631,982.71

ภาษีเงิ นได้ของกลุ่มบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คานวณขึ้นในอัตราที่ กาหนดโดยกรมสรรพากร
หลังจากบวกกลับด้วยสารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษีเงินได้และหักด้วยรายได้ที่
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมเป็ นเงินได้ และสิ ทธิ ประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุน โดยกลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้เป็ น
ค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในบัญชี และบันทึกภาระส่วนที่คา้ งจ่ายเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การลดภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป
ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

บาท
70,601,787.09
(54,442,371.94)
(300,000.00)
15,859,415.15

กาไรก่อนภาษีเงินได้
หัก สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริ มการลงทุน
หัก กาไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของ SME
เงินได้ที่ตอ้ งเสียภาษี
20

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
ผลกระทบของอัตราภาษีที่แตกต่างกันของ SME
ภาษีเงินได้สาหรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,171,883.03
1,017,829.10
(963,176.77)
(69,821.46)
3,156,713.90
(22,939.31)
3,133,774.59

20
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

69,604,402.47
(54,442,371.94)
15,162,030.53

กาไรก่อนภาษีเงินได้
หัก สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริ มการลงทุน
เงินได้ที่ตอ้ งเสียภาษี
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
ภาษีเงินได้สาหรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2558

20

20
20

3,032,406.11
1,017,663.10
(963,176.77)
3,086,892.44
(22,939.31)
3,063,953.13

บาท
89,936,245.46
(11,990,774.70)
77,945,470.76

20

15
15

15,589,094.15
625,916.75
(271,236.81)
(4,563,374.92)
11,380,399.17
251,583.54
11,631,982.71

27. สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สาหรับกิจการขนส่ ง
มวลชนและสิ นค้าขนาดใหญ่ โดยได้รับสิ ทธิประโยชน์หลัก ๆ ดังนี้
1.

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่นาเข้าตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

2.

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

3.

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการส่งเสริ ม

4.

อื่น ๆ ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริ มการลงทุน

ทั้งนี้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริ มด้วย
รายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั แยกตามส่วนงานธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริ มและไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริ ม
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
รวม

งบการเงินรวม
2559
210,159,804.00
482,363,269.82
692,523,073.82

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
210,159,804.00
157,493,355.00
471,054,742.68
480,774,451.84
681,214,546.68
638,267,806.84

28. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่ ม บริ ษ ัท และพนัก งานได้ร่ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น สารองเลี้ ย งชี พ ตามพระราชบัญ ญัติ ก องทุ น สารองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่ พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จากัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงิน 0.68 ล้านบาท (ปี 2558: 0.62 ล้านบาท)
29. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานของผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิ จการเกี่ยวกับการให้บริ การเรื อโดยสารและขนส่ งทางเรื อ ให้บริ การท่าเทียบเรื อ จาหน่ายสิ นค้าบนท่าเรื อ
และในเรื อโดยสารและให้บริ การรถตูโ้ ดยสาร ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่ วนงานเดียว
30. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

บริษัท
31.1 หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ าประกัน จานวนเงิน 0.65 ล้านบาท
31.2 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้
31.2.1 สัญญาเช่าที่ดินและสานักงาน และบริ การอื่น อัตราค่าบริ การเดือนละ 1.86 ล้านบาท
31.2.2 สัญญาก่อสร้างอาคาร สัญญาบริ การอื่น และการสัง่ ซื้ออะไหล่ จานวนเงิน 6.78 ล้านบาท
บริษัทย่ อย
31.3 สัญญาเช่าและบริ การ อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.01 ล้านบาท
31.4 สัญญาจ้างบริ การ จานวนเงิน 0.13 ล้านบาท
31. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที่ดิน
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

รวม

-

182,600,000.00

-

182,600,000.00

-

8,354,000.00

-

8,354,000.00

เทคนิคการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมและข้ อมูลทีใ่ ช้ สาหรับการวัดมูลค่ ายุตธิ รรมระดับ 2
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของที่ ดิ น และอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ประเมิ น โดยผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ ซึ่ ง วัด มู ล ค่ า โดยใช้วิธี ก าร
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
32. การเปิ ดเผยเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและวิธีปฏิ บตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู ้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
33.2 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่ ของตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ งบริ ษทั พิจารณา

จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ สามัญ
33.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยและจากการที่ คู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญา กลุ่มบริ ษทั มีการ
บริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้
33.3.1 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ลค่ า ของเครื่ องมื อทางการเงิ น จะเปลี่ ย นแปลงไปเนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มบริ ษทั กูย้ ืมเงิ นมาเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน ซึ่ งต้องจ่ายดอกเบี้ ยแบบลอยตัว กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทาง
การเงินใดเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
33.3.2 ความเสี่ยงด้ านสินเชื่ อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการให้
สิ นเชื่อที่ระมัดระวังและการกาหนดวิธีการชาระเงินจากการให้บริ การ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความ
เสี ยหายจากการเรี ยกชาระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจานวนที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
33.4 มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นและหนี้ สิน
ทางการเงินส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราใน
ตลาด จึงทาให้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
33. คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีคดีฟ้องร้อง ดังนี้
34.1 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน จานวนทุนทรัพย์ 0.85 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555
ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงิน จานวนเงิน 0.23 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลเสี ยหายจากคดีความฟ้องร้องตามคาพิพากษาของศาล
ชั้นต้นภายใต้บญั ชี “ประมาณการหนี้สินระยะยาว” ทั้งจานวนแล้ว
34.2 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน จานวนทุ นทรั พย์ 10.92 ล้านบาท ปั จจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลแรงงาน
34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท รวมเป็ น
จานวนเงิน 51 ล้านบาท

35. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

