


















































































































































































งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2559 2559 2558

3
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 197,523,175.93     193,049,997.79     483,587,917.91    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 15,541,076.20       15,572,246.45       14,181,320.83      
สินคา้คงเหลือ 7 27,646,535.97       27,646,535.97       36,023,337.73      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,034,946.99       9,946,339.75         5,635,732.42        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 250,745,735.09 246,215,119.96 539,428,308.89 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 8 666,381.21            666,381.21 670,609.05 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 9 -                         4,999,985.00 -     
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 1,230,000.00         1,230,000.00 1,230,000.00 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 11 788,005,475.57     785,508,560.99 616,429,202.43 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,443,971.49         2,371,800.52 2,980,208.75 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 1,206,785.00 1,045,710.00 969,710.00 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 793,552,613.27 795,822,437.72 622,279,730.23 
รวมสินทรัพย์ 1,044,298,348.36 1,042,037,557.68 1,161,708,039.12 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2559 2559 2558

3
หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 52,820,598.37       53,052,393.76 39,708,987.16 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 63,914,292.47       63,515,385.56 65,237,454.15 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27 4,358.89                -     3,827,626.53 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 9,404,645.96         9,393,547.18 7,188,224.86 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 126,143,895.69 125,961,326.50 115,962,292.70 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 10,509,190.71       10,509,190.71 64,377,646.50 
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 17 9,631,926.23         8,481,282.90 11,571,079.41 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 18, 19 2,137,521.68         2,137,521.68 2,022,825.11 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 9,743,266.26         9,743,266.26 9,766,205.57 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 4,727,780.84         4,727,765.84 4,735,441.38 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,749,685.72 35,599,027.39 92,473,197.97 
รวมหนีสิ้น 162,893,581.41 161,560,353.89 208,435,490.67 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7

งบแสดงฐานะการเงนิ

 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2559 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3
ทุนเรือนหุ้น 21
หุ้นสามญั 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 170,000,000 หุ้น ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22 398,514,262.00 398,514,262.00 398,514,262.00 
ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 24 321,100,335.07 320,172,771.91 392,968,116.57 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 (162,377,639.22) (162,377,639.22) (162,377,639.22)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 11 137,167,809.10 137,167,809.10 137,167,809.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 881,404,766.95 880,477,203.79 953,272,548.45 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,044,298,348.36 1,042,037,557.68 1,161,708,039.12 

-    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2559 2559 2558

3, 4
รายได้จากการขายและการให้บริการ 676,111,845.76    664,884,378.49     622,235,468.20        

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 25 (518,286,384.61) (509,650,607.46) (468,092,822.88)
ก าไรขั้นต้น 157,825,461.15    155,233,771.03     154,142,645.32        

รายไดอ่ื้น  16,411,228.06 16,330,168.19        16,032,338.64          
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 25 (16,183,411.25) (16,101,886.04) (13,767,867.80)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 (78,416,424.78) (76,890,058.70) (52,241,509.63)
ตน้ทุนทางการเงิน 26 (9,035,066.09) (8,967,592.01) (14,229,361.07)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 70,601,787.09 69,604,402.47 89,936,245.46 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20, 27 (3,133,774.59) (3,063,953.13) (11,631,982.71)
ก าไรส าหรับงวด 67,468,012.50 66,540,449.34 78,304,262.75 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                        -                          604,456.33 

    ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                        -                          (120,891.27)

    ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน
ผลก าไรจากการตีมลูค่าสินทรัพยใ์หม่ -     -     8,111,000.00 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัผลก าไรจากการตีมลูค่าสินทรัพยใ์หม่ -     -     (1,622,200.00)

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ -     -     6,972,365.06 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 67,468,012.50 66,540,449.34 85,276,627.81 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 3 0.40                      0.39                        0.57                          

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 3 170,000,000         170,000,000           137,517,808             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



องคป์ระกอบอ่ืน

ส่วนเกินทนุจาก ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนเกินทนุจาก

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั การตีราคาสินทรัพย์ รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับปี -     -     -     67,468,012.50 -     -     67,468,012.50 
เงินปันผลจ่าย 24 -     -     -     (139,335,794.00) -     -     (139,335,794.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 170,000,000.00 398,514,262.00 17,000,000.00 321,100,335.07 (162,377,639.22) 137,167,809.10 881,404,766.95 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร



องคป์ระกอบอ่ืน

ส่วนเกินทุนจาก ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนเกินทุนจาก

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั การตีราคาสินทรัพย์ รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 132,000,000.00 -     17,000,000.00 314,180,288.76 (162,377,639.22) 130,679,009.10 431,481,658.64 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 21, 22 38,000,000.00 398,514,262.00 -     -     -     -     436,514,262.00 
ก าไรส าหรับปี -     -     -     78,304,262.75 -     -     78,304,262.75 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -     -     -     483,565.06 -     6,488,800.00 6,972,365.06 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรส าหรับปี -     -     -     66,540,449.34 -     -     66,540,449.34 

เงินปันผลจ่าย 24 -     -     -     ############# -     -     (139,335,794.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 170,000,000.00 398,514,262.00 17,000,000.00 320,172,771.91 (162,377,639.22) 137,167,809.10 880,477,203.79 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ลงช่ือ..............................................................................................กรรมการ

นายธีรเดช ตงัประพฤทธ์ิกุล และนายอภิชาติ ชโยภาส

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม



ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 70,601,787.09     69,604,402.47 89,936,245.46 
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 68,718,783.64     68,399,223.89 58,783,022.96 
ดอกเบ้ียรับ (1,760,249.02) (1,747,490.65) -     
ตน้ทุนทางการเงิน 9,035,066.09       8,967,592.01 14,229,361.07 
หน้ีสงสยัจะสูญ -                      -     184,777.06 
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ (167,874.83) (167,874.83) -     
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 721,715.20          721,715.20 -                      
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (5,618.61) (5,618.61) 91,252.02 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                      -     (250,000.00)
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 249,248.00          249,248.00 441,497.63 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 147,392,857.56 146,021,197.48 163,416,156.20 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,359,755.37) (1,390,925.62) 4,575,811.77 
สินคา้คงเหลือ 8,544,676.59 8,544,676.59 9,932,464.88 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (657,289.05) (568,681.81) 1,018,359.74 
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 4,227.84 4,227.84 4,019.15 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (237,075.00) (76,000.00) (18,070.00)

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,120,812.43 13,352,607.82 (15,499,906.44)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,216,421.10 2,205,322.32 (1,233,989.30)
จ่ายช าระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (158,918.00) (158,918.00) (76,048.00)
ประมาณการหน้ีสินระยะยาวอ่ืน 24,366.57 24,366.57 (1,623,367.36)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,660.54) (7,675.54) 69,655.25 

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 168,882,664.13 167,950,197.65 160,565,085.89 
รับดอกเบ้ีย 1,760,249.02 1,747,490.65 -     
จ่ายภาษีเงินได้ (9,721,907.06) (9,656,444.49) (8,331,439.39)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 160,921,006.09 160,041,243.81 152,233,646.50 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม
2559 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย -     (4,999,985.00) -                      
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (237,595,665.65) (236,527,808.51) (50,470,528.69)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (728,297.70) (644,837.70) (767,660.80)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 53,751.40 53,751.40 20,085.11 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (238,270,211.95) (242,118,879.81) (51,218,104.38)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

รับเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 70,509,190.71     70,509,190.71     -                      
จ่ายช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (125,947,290.00) (125,947,290.00) (92,642,228.47)
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (3,897,375.52) (3,709,597.60) (1,552,965.07)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั -     -                      436,514,262.00   
จ่ายเงินปันผล (139,307,840.90) (139,307,840.90) -     
จ่ายดอกเบ้ีย (10,072,220.41) (10,004,746.33) (14,020,596.99)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (208,715,536.12) (208,460,284.12) 328,298,471.47 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (286,064,741.98) (290,537,920.12) 429,314,013.59 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 483,587,917.91 483,587,917.91 54,273,904.32 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 197,523,175.93 193,049,997.79 483,587,917.91 

รายละเอยีดเพิม่เตมิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ

ระหวา่งปี 2559

1. บริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์ ราคาทุน จ านวนเงิน 2.80 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 0.47 ลา้นบาท 
(ปี 2558: 15.13 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายช าระเงินสด จ านวนเงิน 0.60 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ส่วนท่ีเหลือ
ไดท้  าสญัญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2524 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ใหบ้ริการท่าเทียบเรือ จ าหน่ายสินคา้บนท่าเรือและในเรือ
โดยสาร 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai)”  

บริษทัมีส านกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และบริษทัมี
สาขาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 7 สาขา 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดท้ าข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้น เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึก
ในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต  

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นผลต่างระหวา่งตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบัมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน ามารวม ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดย
ส่วนเกินทุนดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้” 

 



 

 

เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี 

สดัส่วนเงินลงทุน
บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2559

บริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั ประเทศไทย ให้บริการรถตูโ้ดยสาร 100%

 

เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) 
โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100  

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญัไดถู้กตดัออกในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หาก
บริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมี
การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวชิาชีพบญัชีใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 
2558) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2558) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 
2558) 

สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 
2558) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 
2558) 

การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 
2558) 

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
(ปรับปรุง 2558) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู ้
ถือหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1   
(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4   
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5   
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7   
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงย ้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  29 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้น
ต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน าส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการวดัมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจประกนัภยัในการก าหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหวา่งปี 2559 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10        
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
(ปรับปรุง 2559) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 



 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิางการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1   
(ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4   
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5   
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7   
(ปรับปรุง 2559) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 
(ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10   
(ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12   
(ปรับปรุง 2559) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13   
(ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนด
เงินทุนขั้ นต ่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  19  (ปรับปรุง 255 9)  เ ร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  
(ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
(ปรับปรุง 2559) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 



 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

เกณฑ์การวดัค่าในการจดัท างบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการจดัท า
งบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผู ้
ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญั
ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ
หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม
สัญญาเช่าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อม
ใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วน
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

  



 

 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

กลุ่มบริษทัด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก าหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนักงานและ
กลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารท างานของพนกังาน 
โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลาท างานถึง
ปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลด
ใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท างานให้กบักลุ่มบริษทัในอดีต
ของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้
การจ่ายจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจ านวน 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรม
นั้นใหม้ากท่ีสุด  

  



 

 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบั
รายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับ
รายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมาย
ภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจ
จะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินใน
เวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 



 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคารท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น 
การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ใน
กรณีของสินคา้ส าเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง 
ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกท่ีดินดงักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินดงักล่าวเป็น
คร้ังคราวเพ่ือมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

กลุ่มบริษทับนัทึกราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของ
ผูถื้อหุ้นโดยแสดงเป็นยอดสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี อย่างไรก็ตาม หากท่ีดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทั



 

 

ไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกิน
จ านวนท่ีเคยลดลง ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปีก่อนแลว้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยา่งไรก็ตาม หาก
ท่ีดินนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วน
ท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกน าไปหกัออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่เกินจ านวนซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมข้ึนของ
สินทรัพยช์นิดเดียวกนั และส่วนท่ีเหลือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จ านวนปี  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20  
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 20  
เรือ 18 - 20  
ส่วนซ่อมแซมและส ารวจเรือ 2.5  
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5  
ยานพาหนะ 5  

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ี
ส าคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะท าให้กลุ่มบริษทัได้
ประโยชน์กลบัคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยท่ี์ได้มาจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการตรวจสอบ สภาพเรือและค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่จะรับรู้รวมในรายจ่ายการซ่อมเรือคร้ัง
ใหญ่ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่จะถูกตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์จนกระทัง่มีการซ่อมเรือคร้ังใหญ่
คร้ังต่อไป ซ่ึงอายกุารตดัจ าหน่ายสูงสุดไม่เกิน 2-3 ปี ในกรณีท่ีมีการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ก่อนวนัครบก าหนด ตน้ทุนท่ีเหลืออยูข่อง
การซ่อมเรือคร้ังใหญ่จะถูกตดัจ าหน่ายทนัที 

รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายก าหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่น
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยร์วมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้ก่อน
สินทรัพยจ์ะแลว้เสร็จถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์5 ปี 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจ่าย 



 

 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัท าสัญญาวงเงินกูย้ืมและก่อนการเบิกถอนเงินกูย้ืมจะถูก
บนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีไดเ้บิกถอนแลว้
จะแสดงหกัจากเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ าหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
ทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ี
จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิม
ของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยห์มายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นให้
พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือม
ราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็น
นยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึง



 

 

ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใชดุ้ลย
พินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ประมาณการหน้ีสินท่ีบนัทึกไว ้เพียงพอกบัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลง
ค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระ
แลว้ในระหวา่งปี  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

2558

ก าไรส าหรับปี (บาท)               78,304,262.75

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม                  132,000,000

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย                       5,517,808

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)                  137,517,808

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                                0.57

 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ
ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล       

 

                    



 

 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกันกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมีสาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มี
ดั ง น้ี

งบการเงินรวม

2559 2559 2558
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 104,918.42                 104,918.42                 166,737.75                 
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั 3,350.00                      3,350.00                      8,054.02                      
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 120,500.00                 120,500.00                 116,594.75                 
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอ้ิง ทวัร์ จ  ากดั 70,780.00                   70,780.00                   50,100.00                   

รายไดอ่ื้น
บริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั -                              258,067.54                 -                              
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 256,199.98                 256,199.98                 291,199.98                 
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั 47,500.00                   47,500.00                   82,100.00                   
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 53,900.00                   53,900.00                   56,400.00                   
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอ้ิง ทวัร์ จ  ากดั 56,400.00                   56,400.00                   56,400.00                   

ค่าใชจ่้าย
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 66,000.00                   66,000.00                   216,950.00                 
บริษทั เจา้พระยาลอด์จ จ  ากดั 3,982,832.59              3,982,832.59              3,682,817.65              
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั 18,950.00                   18,950.00                   49,518.00                   
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 334,075.00                 330,375.00                 1,268,823.12              
บริษทั ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ ากดั 614,406.39                 614,406.39                 599,745.27                 
บริษทั เอลการจดัการ จ ากดั 1,045,214.51              1,045,214.51              923,784.27                 
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอ้ิง ทวัร์ จ  ากดั 4,500.00                      -                              55,975.84                   
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,099,431.56              5,099,431.56              763,658.96                 

ขายอุปกรณ์
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 20,671.96                   20,671.96                   -                              

ซ้ืออุปกรณ์
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 124,615.45                 41,155.45                   -     
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั -                              -                              80,250.00                   
บริษทั ราชาพาณิชยน์าวีและบริการ จ ากดั -                              -                              64,200.00                   

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,625,948.00            11,625,948.00            11,709,352.00            
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 92,376.75                   92,376.75                   247,934.26                 
รวม 11,718,324.75            11,718,324.75            11,957,286.26            

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดย
ไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จ านวนเงิน 2.28 ลา้นบาท และ 1.66 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี  

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
บริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั -                           71,150.26                -                           
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 2,122,742.00           2,083,762.00 2,209,470.33 
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั 5,730.00                  5,730.00 12,700.00 
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 34,244.00                34,244.00 28,539.00 
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอ้ิง ทวัร์ จ  ากดั 45,575.00                45,575.00 14,815.00 

เงินมดัจ า/ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 44,000.00                44,000.00 44,000.00 
บริษทั เจา้พระยาลอด์จ จ  ากดั 696,000.00              696,000.00 696,000.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
บริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั (ดูหมายเหตุ 9) -                           4,999,985.00           -                           

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

เจา้หน้ีอ่ืน
บริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั -                           1,342,249.77           -                           
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 551.50                     551.50 473,172.23 
บริษทั เจา้พระยาลอด์จ จ  ากดั 91,822.90                91,822.90 79,708.80 
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั 3,000.00                  3,000.00 36,000.00 
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 55,440.00                55,440.00 168,252.59 
บริษทั ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ ากดั 52,671.78                52,671.78 21,089.65 
บริษทั เอลการจดัการ จ ากดั 79,729.40                79,729.40 227,974.01 -                           

รายไดรั้บล่วงหนา้
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 1,958,685.00           1,958,685.00           2,283,730.00           
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั 17,500.00                17,500.00                -                               
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 14,000.00                14,000.00                -                               
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอ้ิง ทวัร์ จ  ากดั 17,500.00                17,500.00                -                               

เงินประกนั
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 600,000.00              600,000.00              600,000.00              

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัจ าหน่ายตัว๋โดยสารเรือล่วงหน้าให้แก่บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 
ในฐานะตวัแทนจ าหน่ายเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไปอีกทอดหน่ึง จ านวนเงิน 34.52 ลา้นบาทและ 36.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 

การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ 17) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุ้นทางตรง
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บริษทั เจา้พระยาลอดจ์ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บริษทั แกรนดเ์ฉวงบีช จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บริษทั ปาร์คโฮเตล็แอนดรี์สอร์ท จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บริษทั เอลการจดัการ จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บริษทั แปซิฟิค ไซท-์ซีอ้ิง ทวัร์ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บริษทั ราชาพาณิชยน์าวีและบริการ จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย - ผูถื้อหุ้น

 

 



 

 

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มลูค่าการซ้ือ - ขายอุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา
มลูค่าจากการขายและให้บริการ ราคาตามปกติธุรกิจ
มลูค่าจากการให้บริการอ่ืน ราคาตามปกติธุรกิจ
ตน้ทุนขายและการให้บริการ ราคาตามปกติธุรกิจ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ราคาตามปกติธุรกิจ

 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

เงินสด 3,551,332.17 3,522,618.07 3,399,392.92 
เงินฝากธนาคาร 193,971,843.76 189,527,379.72 480,188,524.99 
รวม 197,523,175.93 193,049,997.79 483,587,917.91 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

  



 

 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ลูกหน้ีการคา้ 14,756,131.86            14,827,282.12            14,366,269.50            

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (209,416.67)                (209,416.67)                (209,416.67)                

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 14,546,715.19            14,617,865.45            14,156,852.83            

ลูกหน้ีอ่ืน 1,317,401.44              1,277,421.43              347,508.43                 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (323,040.43)                (323,040.43)                (323,040.43)                

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 994,361.01                 954,381.00                 24,468.00                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 15,541,076.20            15,572,246.45            14,181,320.83            

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 11,295,870.19 11,348,534.97 13,895,732.83 
   เกินก าหนดช าระ
      ไม่เกิน 3 เดือน 2,784,385.00 2,802,870.48 261,120.00 
      มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 319,640.00 319,640.00 -     
      มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 143,990.00 143,990.00 -     
      มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 212,246.67 212,246.67 209,416.67 
      รวม 14,756,131.86 14,827,282.12 14,366,269.50 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

งบการเงินรวม

2559 2559 2558

ยอดยกมา 532,457.10 532,457.10 347,680.04 

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ -     -     184,777.06 
ยอดคงเหลือ 532,457.10 532,457.10 532,457.10 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

อาหารและเคร่ืองด่ืม 2,458,948.15              2,458,948.15              2,657,437.51              
น ้ามนัเช้ือเพลิง 7,783,724.01 7,783,724.01 5,055,269.72 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 17,919,046.80 17,919,046.80 28,993,688.32 
รวม 28,161,718.96 28,161,718.96 36,706,395.55 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (515,182.99) (515,182.99) (683,057.82)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 27,646,535.97 27,646,535.97 36,023,337.73 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ยอดยกมา 683,057.82 683,057.82 683,057.82 
หัก กลบัรายการค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง (167,874.83) (167,874.83) -     
ยอดคงเหลือ 515,182.99 515,182.99 683,057.82 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

8. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารของบริษทัไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าของบริษทั (ดูหมายเหตุ 31) 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ สดัส่วนเงินลงทุน ทุนช าระแลว้ ราคาทุน

บริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั ให้บริการรถตูโ้ดยสาร 100% 5,000,000.00              4,999,985.00              

บาท

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือบริษทั อาร์พี.แวน ทราน
สปอร์ต จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยบริษทั
ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

 

 



 

 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ท่ีดิน 1,230,000.00              1,230,000.00              1,230,000.00              

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหท้ าการประเมินราคาท่ีดิน ซ่ึงมี
ราคาประเมิน รวมจ านวนเงิน 8.35 ลา้นบาท โดยราคาประเมินไดพ้ิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558  

 



 

 

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ เรือและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม
ส่ิงปลูกสร้าง ส่วนซ่อมแซมและ อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน ก่อสร้าง

ส ารวจเรือ
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 182,600,000.00 24,239,024.23 185,497,464.02 388,816,756.60 17,754,279.85 22,110,208.49 25,348,540.85 285,999.99 846,652,274.03 
เพ่ิมข้ึน -     -     2,707,566.69 168,510,592.49 3,225,774.91 4,520,154.97 3,368,908.16 57,467,372.59 239,800,369.81 
จ าหน่าย -     -     -     -     -     (157,109.48) -     -     (157,109.48)
โอน / ปรับปรุง -     -     55,807,909.44 (16,122,292.54) 867,237.94 (20,000.00) -     (57,753,372.58) (17,220,517.74)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 182,600,000.00 24,239,024.23 244,012,940.15 541,205,056.55 21,847,292.70 26,453,253.98 28,717,449.01 -     1,069,075,016.62 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -     14,953,090.00 72,770,249.36 109,113,843.56 10,384,329.42 15,019,000.77 7,982,558.49 -     230,223,071.60 
ค่าเส่ือมราคา -     1,348,367.97 12,110,084.58 43,841,771.99 2,660,483.33 2,926,805.77 4,566,735.04 -     67,454,248.68 
จ าหน่าย -     -     -     -     -     (108,976.69) -     -     (108,976.69)
โอนออก / ปรับปรุง -     -     (366,600.00) (16,122,292.54) -     (9,910.00) -     -     (16,498,802.54)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -     16,301,457.97 84,513,733.94 136,833,323.01 13,044,812.75 17,826,919.85 12,549,293.53 -     281,069,541.05 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 182,600,000.00 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 

บาท
งบการเงินรวม

 

 



 

 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ เรือและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม
ส่ิงปลูกสร้าง ส่วนซ่อมแซมและ อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน ก่อสร้าง

ส ารวจเรือ
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 174,489,000.00 23,263,107.33 154,390,165.41 378,938,282.60 16,863,364.41 18,787,414.89 10,033,332.63 15,566,128.18 792,330,795.45 
เพ่ิมข้ึน -     -     1,441,300.00 27,583,952.00 937,066.34 3,816,445.24 16,015,208.22 15,369,761.32 65,163,733.12 
ตีราคาเพ่ิม 8,111,000.00 -     -     -     -     -     -     -     8,111,000.00 
จ าหน่าย -     -     -     -     (46,150.90) (493,651.64) (700,000.00) -     (1,239,802.54)
โอน / ปรับปรุง -     975,916.90 29,665,998.61 (17,705,478.00) -     -     -     (30,649,889.51) (17,713,452.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 182,600,000.00 24,239,024.23 185,497,464.02 388,816,756.60 17,754,279.85 22,110,208.49 25,348,540.85 285,999.99 846,652,274.03 
เพ่ิมข้ึน -     -     2,707,566.69 168,510,592.49 3,196,446.27 4,379,626.47 733,580.00 57,467,372.59 236,995,184.51 
จ าหน่าย -     -     -     -     -     (157,109.48) -     -     (157,109.48)
โอน / ปรับปรุง -     -     55,807,909.44 (16,122,292.54) 867,237.94 (20,000.00) -     (57,753,372.58) (17,220,517.74)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 182,600,000.00 24,239,024.23 244,012,940.15 541,205,056.55 21,817,964.06 26,312,725.48 26,082,120.85 -     1,066,269,831.32 

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -     13,636,147.00 61,591,191.36 88,822,057.45 7,740,198.03 13,025,141.13 6,702,620.95 -     191,517,355.92 
ค่าเส่ือมราคา -     1,316,943.00 11,179,058.00 37,997,264.11 2,670,727.20 2,403,704.24 1,979,936.54 -     57,547,633.09 
จ าหน่าย -     -     -     -     -     -     -     -     -     
โอน / ปรับปรุง -     -     -     (17,705,478.00) (26,595.81) (409,844.60) (699,999.00) -     (18,841,917.41)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -     14,953,090.00 72,770,249.36 109,113,843.56 10,384,329.42 15,019,000.77 7,982,558.49 -     230,223,071.60 
ค่าเส่ือมราคา -     1,348,367.97 12,110,084.58 43,841,771.99 2,659,088.03 2,899,214.31 4,287,451.08 -     67,145,977.96 
จ าหน่าย -     -     -     -     -     (108,976.69) -     -     (108,976.69)
โอนออก / ปรับปรุง -     -     (366,600.00) (16,122,292.54) -     (9,910.00) -     -     (16,498,802.54)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -     16,301,457.97 84,513,733.94 136,833,323.01 13,043,417.45 17,799,328.39 12,270,009.57 -     280,761,270.33 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ เรือและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ งานระหวา่ง รวม
ส่ิงปลูกสร้าง ส่วนซ่อมแซมและ อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน ก่อสร้าง

ส ารวจเรือ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 17,365,982.36 285,999.99 616,429,202.43 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 -     785,508,560.99 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกท่ีดินตามมูลค่ายติุธรรม เม่ือวนัท่ี 16 และ 17 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่าท่ีดินใหม่ โดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีดินโดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีตีราคาใหม่เปรียบเทียบกบัราคาทุนเดิม มีดงัน้ี 

ราคาท่ีตีใหม่ ราคาทุนเดิม

ท่ีดิน 182,600,000.00 35,261,420.31 

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลกระทบของราคาของท่ีดินท่ีตีราคาใหม่ท่ีมีต่อบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
มีดงัน้ี 

บาท
ยอดยกมา 130,679,009.10 
บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์เพ่ิมข้ึน 8,111,000.00 

หัก หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพ่ิมข้ึน (1,622,200.00)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 137,167,809.10 

 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
แสดงไวใ้น
   - ตน้ทุนขายและการให้บริการ 60.00                       59.73                       52.07                       
   - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 7.45                         7.42                         5.48                         
รวม 67.45                       67.15                       57.55                       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์
ไดต้ดัจ  าหน่ายค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 88.79                       88.79                       63.59                       

ลา้นบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
(ดูหมายเหตุ 17)
   - ยานพาหนะ 14.23                        12.17                        16.03                        
   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 0.46                          0.46                          0.10                          
รวม 14.69                        12.63                        16.13                        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
เคร่ืองจกัรท่ีหยดุใชง้านเป็นการชัว่คราว มูลค่าตามบญัชี                            1.52                            1.52                            2.02

ลา้นบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัได้จดจ านองเรือ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า 
ตลอดจนผลประโยชน์จากการท าประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16) 

. อตัราค่าเช่า
ต่อเดือน

คู่สญัญา (ผูใ้ห้เช่า) ระยะเวลา ลา้นบาท
สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ผูเ้ช่า)
บริษทั อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากดั บริษทั 1 ปี 0.01                  
บริษทั บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 3 ปี 0.01                  
บริษทั บริษทั เจา้พระยาลอด์จ จ  ากดั 3 ปี 0.23                  
บริษทั บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 3 ปี 0.02                  
บริษทั ผูถื้อหุน้ 3 ปี 0.13                  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

 
  



 

 

12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหวา่งพฒันา รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 6,539,204.77              470,800.00                 7,010,004.77              
ซ้ือ 469,633.70                 258,664.00                 728,297.70                 
จ าหน่าย -                              -                              -                              
โอน/ ปรับปรุง 583,302.00                 (583,302.00)                -                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 7,592,140.47              146,162.00                 7,738,302.47              
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 4,029,796.02              -                              4,029,796.02              
ค่าตดัจ าหน่าย 1,264,534.96              -                              1,264,534.96              
จ าหน่าย -                              -                              -                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,294,330.98              -                              5,294,330.98              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,297,809.49              146,162.00                 2,443,971.49              

บาท
งบการเงินรวม

 



 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหวา่งพฒันา รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,902,343.97              -                              6,902,343.97              
ซ้ือ 296,860.80                 470,800.00                 767,660.80                 
จ าหน่าย (660,000.00)                -                              (660,000.00)                
โอน/ ปรับปรุง -                              -                              -                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 6,539,204.77              470,800.00                 7,010,004.77              
ซ้ือ 386,173.70                 258,664.00                 644,837.70                 
จ าหน่าย -                              -                              -                              
โอน/ ปรับปรุง 583,302.00                 (583,302.00)                -                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 7,508,680.47              146,162.00                 7,654,842.47              
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,454,406.15              -                              3,454,406.15              
ค่าตดัจ าหน่าย 1,235,388.87              -                              1,235,388.87              
จ าหน่าย (659,999.00)                -                              (659,999.00)                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 4,029,796.02              -                              4,029,796.02              
ค่าตดัจ าหน่าย 1,253,245.93              -                              1,253,245.93              
จ าหน่าย -                              -                              -                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,283,041.95              -                              5,283,041.95              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,509,408.75              470,800.00                 2,980,208.75              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,225,638.52              146,162.00                 2,371,800.52              

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
แสดงไวใ้น

- ตน้ทุนขายและการให้บริการ 0.01 -     0.01 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1.25                         1.25                         1.23                         

รวม 1.26                         1.25                         1.24                         

ลา้นบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 
 



 

 

13. วงเงนิสินเช่ือ 

รายละเอียดวงเงินสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย
เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2559 2558 (ร้อยละ)

บริษทั

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 10.00 8.00 MOR
ธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 50.00 10.00 MLR
ธนาคาร เงินกูย้มืระยะยาว 200.00 -     MLR

วงเงิน (ลา้นบาท)

 

บริษทัได้จดจ านองเรือ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 11) 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม

2559 2559 2558

เจา้หน้ีการคา้ 19,591,433.81 18,996,488.81 15,673,321.23 

เจา้หน้ีอ่ืน

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 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 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

15. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 70,509,190.71 70,509,190.71 125,947,290.00 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (60,000,000.00) (60,000,000.00) (61,569,643.50)
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,509,190.71 10,509,190.71 64,377,646.50 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 



 

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ยอดยกมา 125,947,290.00 125,947,290.00 218,338,268.47 
เพ่ิมข้ึน 70,509,190.71 70,509,190.71 -     
ลดลง (125,947,290.00) (125,947,290.00) (92,390,978.47)
ยอดคงเหลือ 70,509,190.71 70,509,190.71 125,947,290.00 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

อา้งอิง
อตัราดอกเบ้ีย 

เจา้หน้ี 2559 2558 2559 2558 ระยะเวลา (ร้อยละ) การช าระหน้ี

บริษทั

ธนาคาร -        402.00 -        125.95 ธ.ค. 2558 - ก.ค. 2563 MLR จ่ายช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย

เป็นรายเดือน เดือนละไมต่  ่ากว่า

5.70 ลา้นบาท

ธนาคาร 100.00 -     70.51 -     พ.ย. 2559 - มี.ค. 2562 MLR จ่ายช าระเงินตน้เดือนละ 5 ลา้นบาท

เร่ิม ม.ค. 2560

รวม 70.51 125.95 

วงเงิน มลูหน้ี

ลา้นบาท

ในปี 2559 บริษทัไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน (Refinance) จ านวนเงิน 70.51 ลา้นบาท เพ่ือจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว 

บริษทัได้จดจ านองเรือ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 11) 

16. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

ปี มลูคา่ปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี คา่เช่าขั้นต ่า

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 

2559

บาท

งบการเงินรวม

 



 

 

ปี มลูคา่ปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี คา่เช่าขั้นต ่า มลูคา่ปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี คา่เช่าขั้นต ่า

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 

บาท

2559 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าการเงินเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.45 ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวนเงิน 3.91 ลา้นบาท 
ส าหรับงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 3.52 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558: 3.67 ลา้นบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

กรรมการของบริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ 4) 

17. ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2559 2559 2558

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 19 1,785,949.63 1,785,949.63 1,695,619.63 
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 34 351,572.05 351,572.05 327,205.48 
รวม 2,137,521.68 2,137,521.68 2,022,825.11 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

  



 

 

18. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,695,619.63 1,695,619.63 1,934,626.33 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:
     ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 173,367.15 173,367.15 338,245.00 
     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 75,880.85 75,880.85 103,252.63 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรเบด็เสร็จอ่ืน:
     ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -     -     (604,456.33)
ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (158,918.00)            (158,918.00)            (76,048.00)
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,785,949.63 1,785,949.63 1,695,619.63 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 

กลุ่มบริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่พนกังานท่ี
เกษียณอายแุละท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 300 วนั 
หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

2559 2558

อตัราคิดลด 4.06 4.06

อตัราการข้ึนเงินเดือน 7.62 7.62
อตัราการลาออก 0 - 75.00 0 - 75.00

อตัราการทุพพลภาพ 10.00 ของอตัรามรณะ 10.00 ของอตัรามรณะ

ร้อยละ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
สะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะปี 2551 

  



 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัตอ่มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) (64,552.00)           68,309.00            (63,886.00)           67,750.00            

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 79,550.00            (75,502.00)           70,232.00            (66,743.00)           

บาท

2559 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

19. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 427,504.33 427,504.33 404,565.02 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (10,170,770.59) (10,170,770.59) (10,170,770.59)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (9,743,266.26) (9,743,266.26) (9,766,205.57)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2559 ก าไร เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 404,565.02 22,939.31 -     427,504.33

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (10,170,770.59) -     -     (10,170,770.59)

บาท

งบการเงินรวม

 

ณ วนัท่ี ขาดทุน ณ วนัท่ี ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2558 ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2558 ก าไร เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 777,039.83 (251,583.54) (120,891.27) 404,565.02 22,939.31 -     427,504.33

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (8,548,570.59) -     (1,622,200.00) (10,170,770.59) -     -     (10,170,770.59)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

20. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหวา่งวนัท่ี 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดน้ าหุ้นสามญั จ านวน 38 ลา้นหุ้น เปิดให้ประชาชนจองซ้ือหุ้น โดยเสนอขายใน
ราคาหุน้ละ 12 บาท โดยบริษทัไดรั้บช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 436.51 ลา้นบาท (บริษทับนัทึกค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน จ านวนเงิน 19.49 ลา้นบาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั) และเม่ือวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จากการรับช าระเงินเพ่ิมทุนหุ้นสามญั
ดงักล่าวจากเดิมจ านวนเงิน 132 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 170 ลา้นบาท  

21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น สูงกวา่มูลค่าหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

22. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

23. การจ่ายเงนิปันผล 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.82 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
139.34 ลา้นบาท 

  



 

 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม

2559 2559 2558

การเปล่ียนแปลงในอาหาร เคร่ืองด่ืมและน ้ามนัเช้ือเพลิง (2,528,798.73)             (2,528,798.73)             2,357,496.62              

ซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม 20,927,213.82            20,927,213.82            19,085,641.04            

ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 185,805,794.79          185,720,744.79          170,290,219.02          

เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนกังาน 136,839,111.70          135,867,982.79          109,908,989.27          

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย 68,718,783.64            68,399,223.89            58,783,022.96            

ค่าวสัดุอุปกรณ์และของใชส้ิ้นเปลือง 10,632,434.00            10,632,434.00            3,337,160.16              

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 67,884,923.11            67,884,923.11            46,679,838.38            

ค่าเช่าและค่าบริการ 28,888,427.30            20,678,523.10            23,419,602.62            

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

25. ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ดอกเบ้ียจ่าย 7,904,441.09 7,836,967.01 13,978,111.07 
บวก ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย 1,130,625.00 1,130,625.00 251,250.00 
รวม 9,035,066.09 8,967,592.01 14,229,361.07 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 



 

 

26. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั 3,156,713.90 3,086,892.44 11,380,399.17 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (22,939.31) (22,939.31) 251,583.54 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,133,774.59 3,063,953.13 11,631,982.71 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค  านวณข้ึนในอตัราท่ีก าหนดโดยกรมสรรพากร 
หลงัจากบวกกลบัดว้ยส ารองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณภาษีเงินไดแ้ละหักดว้ยรายไดท่ี้
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมเป็นเงินได ้และสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน โดยกลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดเ้ป็น
ค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในบญัชี และบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ.2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป 
ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

  



 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อตัราภาษี
(ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 70,601,787.09 

หัก สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน (54,442,371.94)

หัก ก  าไรส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดข้อง SME (300,000.00)

เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 15,859,415.15 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 3,171,883.03 

รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 1,017,829.10 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (963,176.77)

ผลกระทบของอตัราภาษีท่ีแตกต่างกนัของ SME (69,821.46)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 20 3,156,713.90 

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (22,939.31)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 3,133,774.59 
 

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 69,604,402.47 89,936,245.46 

หัก สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน (54,442,371.94) (11,990,774.70)

เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 15,162,030.53 77,945,470.76 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 3,032,406.11 20 15,589,094.15 

รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 1,017,663.10 625,916.75 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -     (271,236.81)

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (963,176.77) (4,563,374.92)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 20 3,086,892.44 15 11,380,399.17 

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (22,939.31) 251,583.54 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 3,063,953.13 15 11,631,982.71 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558

 

 
 



 

 

27. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับกิจการขนส่ง
มวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์หลกั ๆ ดงัน้ี 

1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

3. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัไดรั้บการส่งเสริม 

4. อ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมดว้ย 

รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัแยกตามส่วนงานธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม
2559 2559 2558

ธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริม 210,159,804.00          210,159,804.00          157,493,355.00          
ธุรกิจท่ีไมไ่ดรั้บการส่งเสริม 482,363,269.82          471,054,742.68          480,774,451.84          
รวม 692,523,073.82          681,214,546.68          638,267,806.84          

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 
ในระหวา่งปี 2559 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.68 ลา้นบาท (ปี 2558: 0.62 ลา้นบาท) 

29. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการเก่ียวกบัการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ จ าหน่ายสินคา้บนท่าเรือ
และในเรือโดยสารและใหบ้ริการรถตูโ้ดยสาร ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 



 

 

บริษัท 

31.1 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการค ้าประกนั จ านวนเงิน 0.65 ลา้นบาท 

31.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

31.2.1 สญัญาเช่าท่ีดินและส านกังาน และบริการอ่ืน อตัราค่าบริการเดือนละ 1.86 ลา้นบาท 

31.2.2 สญัญาก่อสร้างอาคาร สญัญาบริการอ่ืน และการสัง่ซ้ืออะไหล่ จ านวนเงิน 6.78 ลา้นบาท 

บริษัทย่อย 

31.3 สญัญาเช่าและบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.01 ลา้นบาท 

31.4 สญัญาจา้งบริการ จ านวนเงิน 0.13 ลา้นบาท 

31. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม
ท่ีดิน -                          182,600,000.00     -                          182,600,000.00     
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          8,354,000.00          -                          8,354,000.00          

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เทคนิคการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส าหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2  

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

32. การเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ 

33.1 นโยบายการบัญชี 

 รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินรวมถึงการวดัมูลค่า การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

33.2 การบริหารจดัการทุน 

 นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงบริษทัพิจารณา



 

 

จากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้สามญั 

33.3 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา กลุ่มบริษทัมีการ
บริหารความเส่ียงดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

33.3.1 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 กลุ่มบริษทักูย้ืมเงินมาเพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงตอ้งจ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตวั กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทาง
การเงินใดเพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

33.3.2 ความเส่ียงด้านสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ารค้า 

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้
สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและการก าหนดวิธีการช าระเงินจากการให้บริการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความ
เสียหายจากการเรียกช าระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จ านวนท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

33.4  มูลค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราใน
ตลาด จึงท าใหร้าคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั  

33. คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีคดีฟ้องร้อง ดงัน้ี 

34.1 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในขอ้หาผิดสัญญาจา้งแรงงาน จ านวนทุนทรัพย ์0.85 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 
ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัช าระเงิน จ านวนเงิน 0.23 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี
ของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้องตามค าพิพากษาของศาล
ชั้นตน้ภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสินระยะยาว” ทั้งจ านวนแลว้ 

34.2 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในขอ้หาผิดสัญญาจา้งแรงงาน จ านวนทุนทรัพย ์10.92 ลา้นบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลแรงงาน 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 51 ลา้นบาท 

  



 

 

35. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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