บริษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั แอสเซท ไบร์ท จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ
ดาเนิ น งานรวมและผลการดาเนิ น งานเฉพาะกิ จการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน เดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบกำรเงินทีต่ รวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของกลุ่ ม กิ จการและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท ข้างต้น นี้ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิ จการส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน เดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มีนัย ส าคัญ ที่ สุ ดตามดุ ล ยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการส าหรั บ งวดปั จจุ บ ั น ข้าพเจ้าก าหนดเรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบ คื อ การซื้ อสิ นทรั พ ย์
บริ ษทั ออคิดวิลล์ จากัด ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ

วิธีกำรตรวจสอบ

การซื้อสินทรั พย์ ของบริ ษัท ออคิด วิลล์ จากัด
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ท าสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายที่ ดิ น
และอาคารเพื่อการโอนกิจการทั้งหมดกับบริ ษทั ออคิด วิลล์
จ ากั ด โดยจดทะเบี ย นรั บ โอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ น อาคาร
อุ ป กรณ์ และรั บโอนพนั กงานฝ่ ายปฏิ บ ัติ การ ณ วันที่ รับโอน
อย่ างไรก็ ต าม บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ บ ั น ทึ กรายการภาระผู ก พั น
ผลประโยชน์ พ นั ก งาน เนื่ องจากมี จ านวนเงิ น ที่ ไ ม่ เป็ น
สาระสาคัญ
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ ห ารได้ป ระเมิน ว่าการได้ม าซึ่ งที่ ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ์ และพนักงานดังกล่าวของบริ ษทั ออคิด วิลล์ จากัด
เป็ นไปตามการซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ และไม่ เข้านิ ย ามของการซื้ อ
ธุ รกิ จตามองค์ประกอบของธุ รกิ จ 3 ประเภท คือปั จจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิ ต ภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
การได้ม าของบริ ษ ัท ออคิ ด วิล ล์ จากัด ถื อ เป็ นรายการที่ มี
สาระส าคัญ ในการตรวจสอบ เนื่ อ งจากขนาดของรายการ
มีสัดส่ วนร้ อยละ 78 ของสิ น ทรั พย์รวมของกลุ่มบริ ษ ัท และ
มีความซับซ้อนที่ใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเป็ นการซื้ อธุ รกิ จหรื อซื้ อสิ นทรัพย์ เนื่ องจาก
ทั้งสองรายการดังกล่ าวมี ห ลัก การทางบัญ ชี ที่ แ ตกต่ า งกัน
และส่ งผลกระทบต่ อ การรั บ รู้ ร ายการและวัด มู ล ค่ า ซึ่ งมี
สาระสาคัญต่องบการเงิน

ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ ริ หารเพื่อทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการพิจารณาการรับรู้รายการที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด
ของบริ ษทั ออคิด วิลล์ จากัด
ข้าพเจ้าได้ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและข้อมูลที่ใช้
ในการรั บ รู้ รายการโอนกิ จการทั้งหมดของบริ ษ ัท ออคิ ด วิล ล์
จ ากัด ว่า เป็ นไปตามการซื้ อสิ นทรั พ ย์ และไม่ เข้า นิ ย ามของ
การซื้ อ ธุ รกิ จตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558) ดังต่อไปนี้
 ข้าพเจ้าได้ป ระเมิ น การพิ จ ารณาองค์ป ระกอบของธุ ร กิ จ
ของผูบ้ ริ หารซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิ ต ว่า เป็ นไปตามการซื้ อธุ ร กิ จ ในภาคผนวก
ข7 - ข12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558) หรื อไม่ ดังนี้
- ปั จจัยน าเข้า: ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความมีตวั ตนของ
ปัจจัยนาเข้า ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และพนักงาน
- กระบวนการ: ข้าพเจ้าพบว่าพนักงานที่รับโอนมานั้น
เป็ นเพี ย งระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร ซึ่ งไม่ ไ ด้มี ส่ วนในการ
ปฏิ บ ั ติ ต ามกระบวนการที่ จ าเป็ นเพื่ อ ท าให้ ที่ ดิ น
อาคารและอุ ป กรณ์ ของบริ ษ ัท ออคิ ด วิล ล์ จ ากั ด
ซึ่งเป็ นปัจจัยนาเข้ากลายเป็ นผลผลิตได้
- ผลผลิต: ข้าพเจ้าพบว่าผูเ้ ช่าเดิมของบริ ษทั ออคิด วิลล์
จากัด ได้ย กเลิ ก สั ญ ญาเช่ าก่ อ นวัน ที่ รับ โอนกิ จ การ
จึงไม่ได้มีการดาเนิ นงานที่ก่อให้เกิดรายได้ นอกจากนี้
บริ ษ ัท ออคิ ด วิล ล์ จ ากัด ได้จ ดทะเบี ยนเลิ กกิ จการ
เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และอยู่ ร ะหว่ า ง
การชาระบัญชี
ในภาพรวม ผลของการทดสอบของข้า พเจ้า สอดคล้อ งกั บ
สิ่ งที่ฝ่ายบริ หารได้ป ระเมินรายการเป็ นการซื้ อ สิ นทรั พย์ ไม่ใช่
การรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยม

ข้ อมูลอืน่
กรรมการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ ไม่ รวมถึ งงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มี ความขัดแย้งที่ มี ส าระส าคัญกับงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อกับ ความรู้ ที่ ได้รั บจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรรมการมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การควบคุ มภายในที่ กรรมการพิ จารณาว่าจาเป็ น เพื่อ ให้ส ามารถจัดท า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ในการดาเนิ น งานต่ อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกับ การดาเนิ น งานต่อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี ส าหรั บ
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิ จการและบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับสู ง แต่ ไม่ ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่ า มี ส าระส าคั ญ เมื่ อ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง









ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อ มูล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจาก
การทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับ การสมรู้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อ มูล การแสดงข้อ มู ล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ น อนที่มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่ อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสั ยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่ มีส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึ งการเปิ ดเผยที่ เกี่ ยวข้อ งในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้ น อยู่กับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้รับ จนถึ งวัน ที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ต าม เหตุ การณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ น การน าเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่ งรวมถึงประเด็น
ที่ มี นัยส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบและข้อ บกพร่ อ งที่ มี นัยส าคัญ ในระบบการควบคุ มภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พ บในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่ อ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับ ความสั มพัน ธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อ ว่ามีเหตุ ผลที่ บุ คคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มี นัยส าคัญที่ สุ ดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ชำญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
กรุ งเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

14,952,953

18,554,553

14,952,953

17,559,732

เงินลงทุนระยะสั้น

9

107,586,778

277,167,197

107,586,778

277,167,197

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น

10

6,384,590

962,876

6,384,590

972,876

11

30,155,900

-

30,155,900

-

สิ นค้าคงเหลือ

11

825,207,167

84,325,746

825,207,167

84,325,746

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12

12,571,225

10,590,321

12,571,225

10,590,289

996,858,613

391,600,693

996,858,613

390,615,840

27 ค)

14,940,000

51,966,481

14,940,000

51,966,481

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

13

19,191,485

238,512,107

19,191,485

238,512,107

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

-

-

510,000

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

15

31,103,789

5,639,864

31,103,789

5,639,864

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

16

22,261,352

26,338,339

22,261,352

26,338,339

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14,393,314

286,600

14,393,314

286,600

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

101,889,940

322,743,391

101,889,940

323,253,391

1,098,748,553

714,344,084

1,098,748,553

713,869,231

เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การโอนกิจการทั้งหมด

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน

รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ______________________________________ กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

18

235,327,701

-

235,327,701

-

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

17

9,349,308

3,687,670

9,349,308

3,266,969

18

321,148

301,740

321,148

301,740

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

524,859

315,707

524,859

315,707

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

245,523,016

4,305,117

245,523,016

3,884,416

ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18

250,000,000

-

250,000,000

-

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

18

1,074,321

1,395,205

1,074,321

1,395,205

หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

19

1,092,767

912,490

1,092,767

912,490

20

2,136,325
3,973,877
258,277,290

1,616,515
3,924,210

2,136,325
3,973,877
258,277,290

1,616,515
3,924,210

503,800,306

8,229,327

503,800,306

7,808,626

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

1,181,787,838

1,181,787,838

1,181,787,838

1,181,787,838

790,200,000

790,200,000

790,200,000

790,200,000

36,500,000

36,500,000

36,500,000

36,500,000

8,297,905

8,297,905

8,297,905

8,297,905

(239,995,482)

(131,906,209)

(239,995,482)

(131,679,026)

(54,176)

2,741,726

(54,176)

2,741,726

594,948,247

705,833,422

594,948,247

706,060,605

-

281,335

-

-

594,948,247

706,114,757

594,948,247

706,060,605

1,098,748,553

714,344,084

1,098,748,553

713,869,231

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ ้น

21

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญจานวน 11,817,878,375 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญจานวน 7,902,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ้นละ 0.10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ ำของของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
รายได้จากการขายสิ นค้า - อสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายสิ นค้าและการบริ การ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การ
ต้นทุนจากการขายสิ นค้า - อสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนจากการขายสิ นค้าและบริ การ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ต้นทุนจากการให้เช่าและการให้บริ การ
ขำดทุนขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รำยกำรทีจ่ ะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่ ไปยัง
กำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

22
23
23

24

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

29,248,000

42,650,888

29,248,000

42,650,888

5,927,499
11,898,880
(26,675,110)

16,346,000
(38,465,166)

5,927,499
11,898,880
(26,675,110)

16,346,000
(38,465,166)

(6,954,768)
(35,716,110)

(25,774,274)
-

(6,954,768)
(35,716,110)

(25,774,274)
-

(22,271,609)

(5,242,552)

(22,271,609)

(5,242,552)

9,133,321
(28,820,874)
(52,188,701)
(13,696,903)

1,305,698
(25,860,424)
(43,401,521)
(115,748)

9,133,321
(28,820,874)
(52,112,092)
(261,353)
(13,696,903)

1,312,535
(25,860,424)
(42,972,510)
(115,748)

(107,844,766)
(879,252)

(73,314,547)
(209,624)

(108,029,510)
(879,252)

(72,878,699)
(209,624)

(108,724,018)

(73,524,171)

(108,908,762)

(73,088,323)

592,306

-

592,306

-

592,306

-

592,306

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น : (ต่อ)
รำยกำรทีจ่ ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ ไปยัง
กำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

(3,494,877)

3,220,213

(3,494,877)

3,220,213

698,975

(644,042)

698,975

(644,042)

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(2,795,902)

2,576,171

(2,795,902)

2,576,171

(ขำดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษี

(2,203,596)

2,576,171

(2,203,596)

2,576,171

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(110,927,614)

(70,948,000)

(111,112,358)

(70,512,152)

กำรแบ่ งปันขำดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(108,681,579)
(42,439)

(73,315,506)
(208,665)

(108,908,762)
-

(73,088,323)
-

(108,724,018)

(73,524,171)

(108,908,762)

(73,088,323)

(110,885,175)
(42,439)

(70,739,335)
(208,665)

(111,112,358)
-

(70,512,152)
-

(110,927,614)

(70,948,000)

(111,112,358)

(70,512,152)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

กำรแบ่ งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ขำดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ ำของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของเจ้ ำของ

หมำยเหตุ

กำไร(ขำดทุน)สะสม
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
จัดสรรแล้ ว
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิน - ทุนสำรอง
และชำระแล้ ว มูลค่ ำหุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้ จัดสรร
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รวมส่ วนของเจ้ ำของ ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
รวม
ของบริษทั ใหญ่ อำนำจควบคุม ส่ วนของเจ้ ำของ
บำท
บำท
บำท

263,400,000

36,500,000

8,297,905

(58,590,703)

165,555

249,772,757

-

249,772,757

526,800,000
-

-

-

(73,315,506)

2,576,171

526,800,000
(70,739,335)

490,000
(208,665)

490,000
526,800,000
(70,948,000)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

790,200,000

36,500,000

8,297,905 (131,906,209)

2,741,726

705,833,422

281,335

706,114,757

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

790,200,000

36,500,000

8,297,905 (131,906,209)

2,741,726

705,833,422

281,335

706,114,757

-

-

- (108,089,273)

(2,795,902)

(110,885,175)

(238,896)
(42,439)

(238,896)
(110,927,614)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

790,200,000

36,500,000

8,297,905 (239,995,482)

(54,176)

594,948,247

-

594,948,247

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญในบริ ษทั ย่อย
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
(ขาดทุน)กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

14
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของเจ้ ำของ

หมำยเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ว
บำท

กำไร(ขำดทุน)สะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว
มูลค่ำหุ้นสำมัญ - ทุนสำรองตำมกฎหมำย ยังไม่ ได้ จัดสรร
บำท
บำท
บำท

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
บำท

รวม
ส่ วนของเจ้ ำของ
บำท

263,400,000

36,500,000

8,297,905

(58,590,703)

165,555

249,772,757

526,800,000
-

-

-

(73,088,323)

2,576,171

526,800,000
(70,512,152)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

790,200,000

36,500,000

8,297,905

(131,679,026)

2,741,726

706,060,605

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

790,200,000

36,500,000

8,297,905

(131,679,026)

2,741,726

706,060,605

-

-

-

(108,316,456)

(2,795,902)

(111,112,358)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

790,200,000

36,500,000

8,297,905

(239,995,482)

(54,176)

594,948,247

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของสาหรับปี
การเพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
(ขาดทุน)กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

(107,844,766)

(73,314,547)

(108,029,510)

(72,878,699)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา

15, 23

1,791,643

1,341,808

1,791,643

1,341,808

ค่าตัดจาหน่าย

16, 23

5,596,148

3,074,997

5,596,148

3,074,997

23

1,251,990

-

1,251,990

-

1,270,666

1,113,102

1,270,666

1,113,102

-

15,867

-

15,867

กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น

(3,601,879)

(306,533)

(3,601,879)

(306,533)

(กาไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

(5,102,195)

460,867

(5,102,195)

460,867

-

-

261,353

-

(264,132)

(701,089)

(264,132)

(697,926)

13,696,903

115,748

13,696,903

115,748

(5,337,185)

4,490,385

(5,327,185)

4,480,385

(740,881,421)

22,772,597

(740,881,421)

22,772,597

- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น

(1,328,595)

(4,061,326)

(1,328,626)

(4,061,294)

- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

23,559,588

2,902,234

23,559,588

2,902,234

5,358,951

(5,879,825)

5,779,651

(6,300,526)

209,152

(1,352,255)

209,152

(1,352,255)

3,973,877

-

3,973,877

-

(158,550)

-

(158,550)

-

(807,809,805)

(49,327,970)

(807,302,527)

(49,319,628)

179,603

701,089

179,603

697,926

(652,310)

(430,657)

(652,310)

(430,657)

(808,282,512)

(49,057,538)

(807,775,234)

(49,052,359)

ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
รายได้ดอกเบี้ย

22

ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ ยนแปลงของสิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
- ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ

การเปลี่ ยนแปลงของหนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
- เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
- หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
- หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
13

บริษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

11

(30,155,900)

-

(30,155,900)

-

27 ค)

37,026,481

(51,966,481)

37,026,481

(51,966,481)

(27,029,592)

(892,825)

(27,029,592)

(892,825)

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินทดรองจ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

16

(1,519,161)

(28,610,358)

(1,519,161)

(28,610,358)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนระยะสั้น

9

(287,033,845)

(400,076,100)

(287,033,845)

(400,076,100)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนเผื่อขาย

13

-

(256,652,380)

-

(256,652,380)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

-

-

(510,000)

(38,918,292)

-

(38,918,292)

-

-

-

248,647

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

458,730,621
222,413,462

172,141,330
59,078,265

458,730,621
222,413,462

172,141,330
59,078,265

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

333,513,774

(506,978,549)

333,762,421

(507,488,549)

21

(8,097,171)
229,804,681
250,000,000
(301,476)
-

(115,748)
(283,504)
526,800,000

(8,097,171)
229,804,681
250,000,000
(301,476)
-

(115,748)
(283,504)
526,800,000

14

-

490,000

-

-

(238,896)

-

-

-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

471,167,138

526,890,748

471,406,034

526,400,748

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(3,601,600)
18,554,553

(29,145,339)
47,699,892

(2,606,779)
17,559,732

(30,140,160)
47,699,892

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

14,952,953

18,554,553

14,952,953

17,559,732

225,976

-

เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิการเช่า
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายภายใต้หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นเพิ่มทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สาหรับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สาหรับการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย

18
18

รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด :
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
เจ้าหนี้ อื่นจากการซื้ ออุปกรณ์

225,976

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท”) เป็ นบริ ษ ัท มหำชนจำกัด และเป็ นบริ ษ ัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนดังนี้
390 อำคำรเอบีซี เวิลด์ ชั้น 2 ซอยรำมคำแหง 30, ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำ ‘กลุ่มกิจกำร’
กำรประกอบกำรธุ รกิ จของกลุ่มกิจกำร คือ กำรซื้ ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรออนไลน์ภำยใต้ชื่อ เอบีซีพอ้ ยท์
กำรให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์และให้บริ กำรสำธำรณูปโภค และกำรให้บริ กำรทำงกำรเงินผ่ำน WeChat (E-Payment)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ว่ำด้ว ยกำรจัด ท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรได้จดั ทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์รำคำทุน เดิมในกำรวัดมูล ค่ำขององค์ประกอบของ
งบกำรเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บำยในนโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้ส อดคล้องกับหลักกำรบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตั ิ
และต้องเปิ ดเผยเรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร หรื อควำมซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยสำคัญ
ต่องบกำรเงินรวมในหมำยเหตุ 5
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก

15

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ งที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 มำตรฐำนกำรบั ญ ชี ที่ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง ที่ เกี่ ยวข้อ งและ
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ งที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว ไม่ส่งผล
กระทบอย่ำงมีสำระสำคัญกับงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร ยกเว้นเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งกลุ่มกิจกำรได้เปิ ดเผยข้อมูล
ตำมมำตรฐำนฉบับข้ำงต้นไว้ในงบกำรเงิน
2.2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี ที่มีกำรปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร
และยังไม่ได้นำมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี ต่องบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมำยถึง กิจกำร (ซึ่ งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเมื่อกลุ่มกิจกำร
มีกำรเปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถทำให้เกิดผล
กระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนื อผูไ้ ด้รับ กำรควบคุม กลุ่มกิ จกำรรวมงบกำรเงิน ของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อย
มำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มกิจกำรสู ญเสี ยอำนำจควบคุม
กลุ่ มกิ จกำรบัน ทึ กบัญ ชี กำรรวมธุ รกิ จโดยถื อ ปฏิ บ ัติ ตำมวิธี ซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ส ำหรั บ กำรซื้ อบริ ษัท ย่ อ ย
ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยชำระให้แก่เจ้ำของเดิมของผูถ้ ูกซื้อและ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้ำของที่ ออกโดยกลุ่มกิ จกำร สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้รวมถึ งมูลค่ ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์ หรื อ
หนี้ สิ นที่ ผซู้ ้ื อคำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระตำมข้อตกลง ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อจะรั บรู้ เป็ นค่ ำใช้จ่ำยเมื่อเกิ ดขึ้น มูลค่ ำ
เริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ได้มำและหนี้ สิ นและหนี้ สิ นที่อำจเกิ ดขึ้นที่รับมำจำกกำรรวมธุ รกิ จจะถูกวัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในกำรรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรื อ มูลค่ำของสิ นทรั พย์สุ ทธิ ที่ ระบุ ได้ของผูถ้ ูกซื้ อตำมสัดส่ วนของหุ ้นที่ ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มี
อำนำจควบคุม
ในกำรรวมธุ รกิจที่ดำเนิ นกำรสำเร็ จจำกกำรทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ผซู้ ้ื อถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อก่ อนหน้ำ
กำรรวมธุ รกิ จใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อและรั บรู้ ผลกำไรหรื อขำดทุน ที่เกิ ดขึ้น จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่น้ ัน
ในกำไรหรื อขำดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รับรู้ภำยหลังวันที่ซ้ือซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู้ใน
กำไรหรื อขำดทุน สิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้ำของต้องไม่มีกำรวัดมูลค่ำใหม่ และ
ให้บนั ทึกกำรจ่ำยชำระในภำยหลังไว้ในส่ วนของเจ้ำของ
ส่ วนเกินของมูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วัน
ซื้อธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้ำของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุ รกิจ ที่มำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ
ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่ได้มำ ต้องรับรู้เป็ นค่ำควำมนิ ยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
มูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้ำของ
ของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยูก่ ่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มำเนื่ องจำก
กำรซื้อในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยังกำไรขำดทุน
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(1) บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรำยกำรในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำร
ด้อยค่ำ นโยบำยกำรบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำร
ปรับ เพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่ เกิ ดขึ้น จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของเงินลงทุนนี้
(2) รำยกำรกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ิต่อรำยกำรกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร
สำหรับกำรซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนที่จ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมำในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้ำของ และกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรขำยในส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้ำของ
(3) กำรจำหน่ำยบริ ษทั ย่อย
เมื่อกลุ่มกิจกำรสู ญเสี ยกำรควบคุม ส่ วนได้เสี ยในหุ ้นที่เหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้มลู ค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลง
ในมูล ค่ ำจะรั บ รู้ ในกำไรหรื อ ขำดทุ น มูลค่ ำยุติธรรมนั้น จะถื อเป็ นมูล ค่ำตำมบัญชี เริ่ มแรกของมูล ค่ำของเงิน ลงทุ น
เพื่อ วัตถุ ป ระสงค์ในกำรวัดมูล ค่ ำในเวลำต่ อ มำของเงิน ลงทุ น ที่ เหลื อ อยู่ในรู ป ของบริ ษ ัท ร่ วม กิ จกำรร่ วมค้ำ หรื อ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นจะถูก
ปฏิบตั ิเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

2.4

กำรแปลงค่ ำเงินตรำต่ ำงประเทศ
(1) สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรในกลุ่มกิจกำรถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิ จ
หลักที่บริ ษทั ดำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินของกิจกำร
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2.4

กำรแปลงค่ ำเงินตรำต่ ำงประเทศ (ต่อ)
(2) รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รำยกำรหรื อ วัน ที่ ตีรำคำหำกรำยกำรนั้น ถูก วัดมูล ค่ ำใหม่ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุ น ที่ เกิ ดจำกกำรรั บ หรื อ
จ่ ำยช ำระที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำงประเทศ และที่ เกิ ด จำกกำรแปลงค่ ำสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัว เงิ น ซึ่ งเป็ นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรกำไรหรื อขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้
กำไรหรื อขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรื อขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่ งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วน
ของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

2.6

ลูกหนี้กำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
ซึ่ งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของ
ลูกหนี้ กำรค้ำเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนโดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

2.7

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย ห้องชุ ดซื้ อมำเพื่อขำย คอนโดมิเนี ยมซื้ อมำเพื่อขำย และสิ นค้ำคงเหลือสำหรับธุ รกิ จพำณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
สิ น ค้ำคงเหลื อแสดงด้วยรำคำทุ นหรื อมูลค่ ำสุ ทธิ ที่ จะได้รับ แล้วแต่ รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุ น ของสิ นค้ำค ำนวณโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสิ นค้ำนั้น เช่น ค่ำอำกรขำ
เข้ำและค่ำขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับประมำณจำกรำคำ
ปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติ ธุรกิ จหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้สินค้ำนั้นสำเร็ จรู ปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่ม
กิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรื อเสื่ อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น
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2.8

เงินลงทุน
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนเผื่อขำย กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ ำยบริ หำรจะเป็ นผูก้ ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวน
กำรจัดประเภทเป็ นระยะ
เงิน ลงทุ น เผื่อขำย คื อ เงินลงทุน ที่ จะถือไว้โดยไม่ระบุ ช่ วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริ มสภำพคล่อ งหรื อ เมื่ออัตรำดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที่ฝ่ำยบริ หำรแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลำน้อยกว่ำ
12 เดื อ นนั บ แต่ วนั สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน ก็ จะแสดงรวมไว้ในสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวียน หรื อ เว้น แต่ กรณี ที่ ฝ่ำยบริ ห ำร
มีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งขำยเพื่อเพิม่ เงินทุนดำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้มูลค่ำเริ่ มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่ งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่ งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรทำรำยกำร
เงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงิน ลงทุนวัดตำมรำคำเสนอซื้ อที่อำ้ งอิงจำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซื้ อล่ำสุ ดจำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและอ้ำงอิงมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) จำกบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ณ วันทำกำร
สุ ดท้ำยของวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่ วนของ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั จะทดสอบค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำม
บัญ ชี ของเงิ น ลงทุ น สู งกว่ำมูล ค่ ำที่ ค ำดว่ำจะได้รับ คื น บริ ษ ัท จะบัน ทึ กรำยกำรขำดทุ น จำกค่ ำเผื่อ กำรด้อ ยค่ ำรวมไว้ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ ำยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
รำคำตำมบัญชี ของเงิ นลงทุ นนั้นจะบันทึ กรวมอยู่ในกำไรหรื อขำดทุ น กรณี ที่ จำหน่ ำยเงินลงทุ นที่ ถื อไว้ในตรำสำรหนี้ หรื อ
ตรำสำรทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบำงส่ วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ ำยจะกำหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ด้วยรำคำตำมบัญชีจำกจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.9

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรั บรู้ แยกเป็ นอีกสิ นทรั พย์หนึ่ งตำมควำมเหมำะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิ ดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตแก่ บริ ษ ัทและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้
อย่ำงน่ ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก สำหรับค่ำซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำอื่น ๆ
บริ ษทั จะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์คำนวณโดยใช้วธิ ี เส้นตรง เพื่อลดรำคำทุน แต่ละชนิ ดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำร
ไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20 ปี
5 - 10 ปี
5 - 10 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลำรำยงำน ได้มีกำรทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่ำคงเหลื อและอำยุกำรให้ป ระโยชน์ของสิ นทรั พย์
ให้เหมำะสม
ในกรณี ที่มลู ค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ทันที (หมำยเหตุ 2.11)
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ ำย คำนวณโดยเปรี ยบเทียบจำกสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์
กับมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้บญั ชีผลกำไรหรื อขำดทุนอื่นสุ ทธิในกำไรหรื อขำดทุน
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2.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้น ทุ น ที่ ใช้ในกำรบ ำรุ งรั กษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บ ัน ทึ กเป็ นค่ ำใช้จ่ำยเมื่อ เกิ ดขึ้ น ค่ ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดจำกกำรพัฒ นำ
ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพำะเจำะจงซึ่ งกลุ่มกิจกำรเป็ นผูด้ ูแล
จะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตำมข้อกำหนดทุกข้อดังนี้
-

มีควำมเป็ นไปได้ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนำมำใช้ประโยชน์หรื อขำยได้
ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสร็ จสมบูรณ์และนำมำใช้ประโยชน์หรื อขำย
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั มำใช้ประโยชน์หรื อขำย
สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร
มี ค วำมสำมำรถในกำรจัด หำทรั พ ยำกรด้ำนเทคนิ ค ด้ำนกำรเงิ น และด้ำนอื่ น ได้เพี ย งพอที่ จะน ำมำใช้เพื่ อ ท ำให้
กำรพัฒนำเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มำใช้ประโยชน์หรื อนำมำขำยได้
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวัดมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำ
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ทำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมำะสม
ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้รับรู้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลำภำยหลัง
ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์
ตำมประมำณกำร 3 - 5 ปี
2.11 กำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พย์ที่ มีอำยุกำรให้ป ระโยชน์ไม่ท รำบแน่ ชัด (เช่ น ค่ำควำมนิ ยม) ซึ่ งไม่มีกำรตัดจำหน่ ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ ำ
เป็ นประจำทุ กปี สิ น ทรั พย์อื่ น ที่ มีกำรตัด จำหน่ ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อ ยค่ ำ เมื่อ มีเหตุ กำรณ์ หรื อ สถำนกำรณ์ บ่ งชี้ ว่ำ
รำคำตำมบัญชีอำจสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
สู งกว่ำมูลค่ำสุ ทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำ
จำกกำรใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ
สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น นอกเหนื อ จำกค่ ำ ควำมนิ ย มซึ่ งรั บ รู้ ร ำยกำรขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ ไปแล้ว
จะถูกประเมินควำมเป็ นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน

22

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.12 สั ญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีทกี่ ลุ่มกิจกำรเป็ นผู้เช่ ำ
สั ญ ญำระยะยำวเพื่ อ เช่ ำสิ น ทรั พ ย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ ำเป็ นผูร้ ั บ ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญำเช่ ำนั้นถือเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ ำดังกล่ำว สุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำก
ผูใ้ ห้เช่ำ จะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
ซึ่งจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แล้วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยดังกล่ำวจะปั น ส่ วนระหว่ำงหนี้ สิน และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิ น
คงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ ล ะสั ญ ญำ ภำระผูกพัน ตำมสั ญญำเช่ ำหักค่ ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น จะบัน ทึ กเป็ นหนี้ สิ น ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวด
เป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอด
อำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
สั ญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็ นผู้ให้ เช่ ำ
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ และ
ตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งมีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุ ทธิจำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผเู้ ช่ำ) รับรู้ดว้ ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ
2.13 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำ
รำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้น้ นั จะรับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ มื
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ ำจะรับรู้เป็ นต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรเงินกูใ้ นกรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บำงส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่ำธรรมเนี ยมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่ มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลักฐำนที่มีควำมเป็ นไปได้
ที่จะใช้วงเงินบำงส่ วนหรื อทั้งหมดค่ำธรรมเนี ยมจะรั บรู้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำสำหรั บกำรให้บริ กำรสภำพคล่องและ
จะตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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2.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุ น ยกเว้น ส่ วนภำษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับ รำยกำรที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรำยกำรที่รับ รู้
โดยตรงไปยัง ส่ วนของเจ้ำของ ในกรณี น้ ี ภำษี เงิน ได้ต้อ งรั บ รู้ ในกำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อ โดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้ำของตำมลำดับ
ภำษี เงิน ได้ของงวดปั จจุ บ ัน คำนวณจำกอัตรำภำษี ตำมกฎหมำยภำษี ที่ มีผลบังคับ ใช้อ ยู่หรื อที่ คำดได้ค่อ นข้ำงแน่ ว่ำจะมี
ผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องดำเนิ นงำนอยู่และเกิดรำยได้เพื่อเสี ยภำษี
ผูบ้ ริ หำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที่มีสถำนกำรณ์ที่กำรนำกฎหมำยภำษี ไป
ปฏิบตั ิข้ ึน อยู่กับกำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำษีแก่
หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี รับ รู้ ต ำมวิธี ห นี้ สิ น เมื่อ เกิ ดผลต่ ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษี ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น และ
รำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้เริ่ มแรก
ของรำยกำรสิ นทรัพย์หรื อรำยกำรหนี้ สินที่เกิ ดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่ กำรรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกำไรหรื อขำดทุนทั้งทำงบัญชี หรื อทำงภำษี ภำษีเงิน ได้รอกำรตัดบัญชี คำนวณจำกอัตรำภำษี และกฎหมำย
ภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำ
ภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้ สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มี
กำรจ่ำยชำระ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรั บรู้ หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำ
จำนวนผลต่ ำงชั่วครำวนั้น มำใช้ป ระโยชน์ กลุ่มกิ จกำรได้ต้ งั ภำษีเงิน ได้รอตัดบัญชี โดยพิจำรณำจำกผลต่ ำงชั่วครำวของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ตอ้ งเสี ยภำษีเว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะไม่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต
สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี จ ะแสดงหัก กลบกัน ก็ต่ อ เมื่ อ กิ จกำรมี สิ ท ธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่ วยงำนเดี ยวกัน โดยกำรเรี ยกเก็บ เป็ นหน่ วยภำษี เดี ยวกัน หรื อ หน่ วยภำษี ต่ำงกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ำยหนี้ สิ น และสิ น ทรั พ ย์
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.15 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุ
กลุ่มกิจกำรได้กำหนดโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในหลำยรู ปแบบ บริ ษทั มีท้ งั โครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์
สำหรับโครงกำรสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรื อ
ภำระผูกพันจำกกำรอนุ มำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดสำหรั บ
กำรให้บริ กำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ำยสมทบให้กบั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำร
กองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภำระผูกพัน
ที่จะจ่ำยเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ
สำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกำหนดจ่ำย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือ โครงกำรบำเหน็จบำนำญที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่ งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์
ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลำยปัจจัย เช่น อำยุ จำนวนปี ที่ให้บริ กำร และค่ำตอบแทน
หนี้ สินสำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนหักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงกำร ภำระผูกพันนี้ คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยอิสระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ป ระมำณกำรไว้ ซึ่ งมูลค่ำปั จจุบ ันของโครงกำรผลประโยชน์ จะประมำณโดยกำรคิดลด
กระแสเงิน สดออกในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพัน ธบัตรรั ฐบำล ซึ่ งเป็ นสกุล เงิน เดี ยวกับ สกุลเงิ น
ที่จะจ่ำยภำระผูกพัน
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกัน ภัยที่เกิ ดขึ้นจำกกำรปรั บปรุ งจำกประสบกำรณ์หรื อ
กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำนจะต้องรับรู้ในส่ วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
2.16 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่ มกิ จกำรจะวัดมูลค่ ำของจำนวนประมำณกำรหนี้ สิ น โดยใช้มูลค่ ำปั จจุ บ ัน ของรำยจ่ ำยที่ คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ ำยช ำระ
ภำระผูกพัน โดยใช้อ ัตรำก่ อนภำษี ซ่ ึ งสะท้อนถึ งกำรประเมินสถำนกำรณ์ ตลำดในปั จจุบนั ของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและ
ควำมเสี่ ยงเฉพำะของหนี้ สินที่กำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้ สินเนื่ องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรั บรู้
เป็ นดอกเบี้ยจ่ำย
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.17 ทุนเรือนหุ้น
หุ ้นสำมัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้ำของ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในกำรซื้ อขำยหุ ้นที่จ่ำย
ออกไปโดยแสดงรำยกำรดังกล่ำวด้วยจำนวนเงินสุ ทธิ จำกภำษีไว้เป็ นรำยกำรหักในส่ วนของเจ้ำของ โดยนำไปหักจำกสิ่ ง
ตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออกหุน้
2.18 กำรรับรู้ รำยได้
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรซึ่ งเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร
รำยได้จะแสดงด้วยจำนวนเงิน สุ ท ธิ จำกภำษี ขำย เงิน คืน และส่ วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิ จกำรส ำหรั บ
งบกำรเงินรวม รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำรับรู้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วตำมเกณฑ์คงค้ำง
รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตำมเกณฑ์อตั รำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
รำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
2.19 ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงำนดำเนิ นงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ผมู้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของส่ วนงำนดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

3

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
3.1 ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิ จกำรย่อมมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่ งได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงด้ำนกระแสเงินสดอันเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อ และควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มกิ จกำรจึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบที่ทำให้
เสี ยหำยต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1 ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1.1 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่ มกิ จกำรไม่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิน ตรำต่ำงประเทศ เนื่ องจำกกลุ่มกิ จกำรท ำ
รำยกำรค้ำส่ วนใหญ่ที่เป็ นสกุลเงินบำท กลุ่มกิ จกำรจึงไม่ได้ใช้อนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
3.1.2 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิ ดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผล
กำรดำเนิ น งำนและกระแสเงินสดของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงเป็ นปกติจำกอัตรำดอกเบี้ยเนื่ องจำกเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิ จกำรพิจำรณำว่ำไม่จำเป็ นต้องใช้ตรำสำรอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำม
เสี่ ยงดังกล่ำว เนื่องจำกฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
3.1.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้ สินเชื่อ
กลุ่ ม กิ จกำรไม่มี กำรกระจุ ก ตัวอย่ำงมี นัยส ำคัญ ของควำมเสี่ ยงทำงด้ำนสิ น เชื่ อ กลุ่ มกิ จกำรมีน โยบำยที่ เหมำะสม
เพื่อ ท ำให้เชื่ อ มัน่ ได้ว่ำได้ขำยสิ น ค้ำและให้บ ริ ก ำรแก่ ลูกค้ำที่ มีป ระวัติสิ น เชื่ อ อยู่ในระดับ ที่ เหมำะสม กลุ่ ม กิ จกำร
มีนโยบำยจำกัดวงเงินธุรกรรมกำรให้สินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม
3.1.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
จำนวนเงินสดที่มีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลำดรองรั บย่อมแสดงถึ งกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของสภำพ
คล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มีวงเงินอำนวยควำมสะดวกในกำร
กูย้ ืมที่ได้มีกำรตกลงไว้แล้วอย่ำงเพียงพอ ส่ วนงำนบริ หำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้ต้ งั เป้ ำหมำยว่ำจะใช้ควำมยืดหยุ่นใน
กำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหำมำได้เนื่ องจำกลักษณะธรรมชำติของธุ รกิจที่เป็ น
ฐำนของกลุ่มกิจกำรมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.2 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรที่แสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ระยะสั้น ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนเผือ่ ขำย หนี้สินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงิน ประกอบด้วย เงิน กู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิน เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่ น และเงิน กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน นโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รำคำตำมบัญชีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน มีมลู ค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนเผือ่ ขำย ถูกเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมในหมำยเหตุ 4

4

กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับ
ข้อมูลสำมำรถแสดงได้ดงั นี้


รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)



ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรื อ
โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)



ข้อมูลสำหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บำท
บำท
บำท
สิ นทรั พย์
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
สิ นทรัพย์รวม (หมำยเหตุ 9, 13)

-

126,778,263
126,778,263

-

รวม
บำท

126,778,263
126,778,263
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กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
ตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึงสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2558
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บำท
บำท
บำท
สิ นทรั พย์
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
สิ นทรัพย์รวม (หมำยเหตุ 9, 13)

5,917,200
5,917,200

509,762,104
509,762,104

-

รวม
บำท

5,917,200
509,762,104
515,679,304

ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปี
(ก)

เครื่ องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 1
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ซ้ื อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้ อขำย ณ วันที่ในงบกำรเงิน
ตลำดจะถือเป็ นตลำดที่มีสภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซื้ อขำยมีพร้อมและสม่ำเสมอ จำกกำรแลกเปลี่ยน จำกตัวแทน นำยหน้ำ
กลุ่ มอุ ตสำหกรรม ผูใ้ ห้บ ริ กำรด้ำนรำคำ หรื อหน่ วยงำนก ำกับ ดู แล และรำคำนั้น แสดงถึ งรำยกำรในตลำดที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง
อย่ำงสม่ำเสมอ ในรำคำซึ่ งคู่สัญญำซึ่ งเป็ นอิสระจำกกันพึงกำหนดในกำรซื้ อขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซื้ อขำยที่ใช้
ส ำหรั บ สิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ที่ ถื อ โดยกลุ่ ม กิ จ กำรได้แ ก่ ร ำคำเสนอซื้ อปั จ จุ บ ัน เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น นี้ รวมอยู่ใ น
ระดับที่ 1

(ข)

เครื่ องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 2
มูลค่ ำยุติ ธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นที่ ไม่ได้มีกำรซื้ อขำยในตลำดที่ มีส ภำพคล่ องโดยเทคนิ คกำรประเมิ นมูลค่ ำนี้ ใช้
ประโยชน์สูงสุ ดจำกข้อมูลในตลำดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้นอ้ ยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
ถ้ำข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญทั้งหมดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับที่ 2
โดยเทคนิ คเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่ วยจำกบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
ถ้ำข้อมูลที่ เป็ นสำระส ำคัญข้อใดข้อหนึ่ งหรื อ มำกกว่ำไม่ได้มำจำกข้อมูล ที่ สั งเกตได้ในตลำด เครื่ องมื อนั้น จะรวมอยู่ใน
ระดับที่ 3
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ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่ อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชีอำจ
ไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมำณทำงกำรบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดกำร
ปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรั พย์และหนี้สินในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดงั นี้
ก) ส่ วนปรับปรุ งอำคำร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูป้ ระมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือสำหรับส่ วนปรับปรุ งอำคำร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งอำยุ
กำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่จะพิจำรณำจำกอำยุกำรใช้งำนเชิงเทคนิ คและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผูบ้ ริ หำรจะมีกำร
ทบทวนค่ ำเสื่ อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำยเมื่ออำยุกำรใช้งำนและมูล ค่ ำคงเหลื อ มีควำมแตกต่ ำงไปจำกกำรประมำณกำรใน
งวดก่อนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ หรื อมีกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภำพหรื อไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรื อเลิกใช้
ข) ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กบั หลำยปั จจัยที่ใช้ในกำรคำนวณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
โดยมีขอ้ สมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ จะส่ งผลกระทบ
ต่อมูลค่ำของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั รำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำปั จจุบนั ของ
ประมำณกำรกระแสเงิน สดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสม
กลุ่ ม กิ จกำรพิ จำรณำใช้อ ัตรำผลตอบแทนในตลำดของพัน ธบัตรรั ฐบำล ซึ่ งเป็ นสกุ ลเงิ น เดี ยวกับ สกุ ลเงิ น ที่ ต้อ งจ่ ำยช ำระ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมีอำยุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งจ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่
เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐำนหลักอื่นๆสำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ในตลำด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผย
ในหมำยเหตุ 20

6

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุป ระสงค์ของกลุ่มกิ จกำรในกำรบริ หำรทุ น ของบริ ษทั นั้น เพื่อ ดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ น งำนอย่ำงต่อ เนื่ อ งของ
กลุ่มกิ จกำรเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อ ดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ ำงของทุน ที่
เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น กำรคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
กำรออกหุน้ ใหม่ หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน
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ข้ อมูลตำมส่ วนงำน
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน จำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
ตำมลำดับ แสดงดังตำรำงต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์
บำท
รำยได้
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำนธุรกิจ
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
ส่ วนงำนธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ เช่ ำและให้ บริกำร
บำท
บำท

29,248,000
29,428,000

5,927,499
5,927,499

11,898,880
11,898,880

47,074,379
47,074,379

(13,486,482)

(1,502,159)

(24,736,675)

(39,725,316)
(63,555,868)
(103,281,184)
9,133,321
(13,696,903)
(107,844,766)
(879,252)
(108,724,018)

ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 9)
สิ นค้ำคงเหลือ (หมำยเหตุ 11)
เงินลงทุนเผือ่ ขำย (หมำยเหตุ 13)
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
(หมำยเหตุ 15)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ (หมำยเหตุ 16)
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบกำรเงินรวม

รวม
บำท

821,689,787

3,517,380

-

107,586,778
825,207,167
19,191,485
31,103,789
22,261,352
93,397,982
1,098,748,553
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ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน จำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
ตำมลำดับ แสดงดังตำรำงต่อไปนี้ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2558

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำนธุรกิจ
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
จัดกำรงำนแสดง
บำท

รวม
บำท

42,650,888
42,650,888

8,527,819
8,527,819

7,818,181
7,818,181

58,996,888
58,996,888

239,261

(10,966,621)

(11,860,396)

(22,587,756)
(51,916,741)
(74,504,497)
1,305,698
(115,748)
(73,314,547)
(209,624)
(73,524,171)

ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 9)
สิ นค้ำคงเหลือ (หมำยเหตุ 11)
เงินลงทุนเผือ่ ขำย (หมำยเหตุ 13)
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
(หมำยเหตุ 15)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ (หมำยเหตุ 16)
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบกำรเงินรวม

71,265,474

13,060,272

-

277,167,197
84,325,746
238,512,107
5,639,864
26,338,339
82,360,831
714,344,084
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ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
กลุ่มกิจกำรมีรำยได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 จำกลูกค้ำหลำยรำย โดยลักษณะเป็ นกำรขำยปลีก
และกำรขำยเฉพำะเจำะจงที่ไม่มีลูกค้ำรำยใหญ่
กลุ่ ม กิ จ กำรด ำเนิ นกิ จกำรใน 3 ส่ วนงำนหลั ก คื อ ส่ วนงำนธุ รกิ จ อสั งหำริ มทรั พ ย์ ส่ วนงำนธุ รกิ จพำณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ กส์
(E-Commerce) ซึ่ งรวมถึ ง กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรออนไลน์ ภำยใต้ชื่ อ เอบี ซี พ้อยท์ และกำรให้บริ กำรทำงกำรเงิ นผ่ำน WeChat
และส่ วนงำนให้เช่ ำอสั งหำริ มทรั พย์และให้บริ กำรสำธำรณู ปโภค (พ.ศ. 2558 : ดำเนิ นกิ จกำรใน 3 ส่ วนงำนหลักคื อ ส่ วนงำนธุ รกิ จ
อสังหำริ มทรัพย์ ส่ วนงำนธุรกิจพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ซึ่งรวมถึงกำรซื้อขำยสิ นค้ำและบริ กำรออนไลน์ภำยใต้ชื่อ เอบีซี
พ้อยท์ และส่ วนงำนธุรกิจจัดกำรงำนแสดง)

8

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

29,542
14,923,411
14,952,953

24,791
18,529,762
18,554,553

29,542
14,923,411
14,952,953

24,791
17,534,941
17,559,732

เงินฝำกธนำคำรระยะสั้นมีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.20 - 0.63 (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 0.30 - 0.63) ต่อปี
9

เงินลงทุนระยะสั้ น
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

เงินลงทุนเผือ่ ขำย - ตรำสำรหนี้
บวก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุติธรรม
บำท

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุติธรรม
บำท

107,157,335
429,443
107,586,778

107,586,778
107,586,778

274,906,225
2,260,972
277,167,197

277,167,197
277,167,197

33

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
9

เงินลงทุนระยะสั้ น (ต่อ)
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินลงทุนระยะสั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขำยหลักทรัพย์
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

รวม
บำท

277,167,197
287,033,845
(455,128,742)
(1,485,522)
107,586,778

277,167,197
287,033,845
(455,128,742)
(1,485,522)
107,586,778

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2558

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขำยหลักทรัพย์
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

หุ้นกู้อนุพนั ธ์
ระยะสั้ น
บำท

รวม
บำท

42,097,803
400,076,100
(166,921,672)
1,914,966
277,167,197

4,913,125
(4,913,125)
-

47,010,928
400,076,100
(171,834,797)
1,914,966
277,167,197

34

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
10

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

720,043
(33,585)
686,458
3,330,778
2,323,980
43,374
6,384,590

25,760
937,116
962,876

720,043
(33,585)
686,458
3,330,778
2,323,980
43,374
6,384,590

25,760
947,116
972,876

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

720,043
720,043
(33,585)
686,458

-

720,043
720,043
(33,585)
686,458

-

35

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
11

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ห้องชุดซื้อมำเพื่อขำย - สุ ทธิ
คอนโดมิเนียมซื้อมำเพื่อขำย
สิ นค้ำซื้อมำขำยไป (สิ นค้ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
รวมสิ นค้ำคงเหลือ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

46,190,364
775,499,423
3,517,380
825,207,167

71,265,474
13,060,272
84,325,746

ต้นทุนของสิ นค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยูใ่ นต้นทุนขำยเป็ นจำนวน 32,010,827 บำท (พ.ศ. 2558 : 43,580,961 บำท)
เมื่อวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ทำสัญญำจะซื้ อจะขำยที่ดิน และอำคำรเพื่อกำรโอนกิจกำรทั้งหมดกับบริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด
ภำยใต้กำรโอนกิจกำรทั้งหมดตำมประมวลรัษฎำกร และจ่ำยเงินค่ำมัดจำในวันดังกล่ำวจำนวน 168 ล้ำนบำท
ตำมมติกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้ำซื้ อและรับโอน
กิจกำรทั้งหมดของ บริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด ด้วยมูลค่ำ 705 ล้ำนบำท ซึ่ งมีรำคำทุนเดิม 25.43 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ยนรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิน และอำคำรจำกบริ ษ ัท ออคิด วิลล์ จำกัด รวมเป็ นจำนวนเงิน ทั้งสิ้ น
708.93 ล้ำนบำท (รวมค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ทดรองจ่ำยค่ำภำษีเงินได้และภำษีธุรกิจเฉพำะให้กับ บริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด จำนวน
30.16 ล้ำนบำท ซึ่งมีขอ้ ตกลงให้ชำระคืนเมื่อบริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด ได้รับเงินคืนภำษีจำกรำยกำรเข้ำซื้ อและรับโอนกิจกำรทั้งหมด
จำกกรมสรรพำกร ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งกำรได้รับสิ ทธิ กำรยกเว้นภำษีอำกรดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2559
และเมื่อบริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด ชำระบัญชีแล้วเสร็ จจะนำเงินดังกล่ำวส่ งคืนแก่บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 คอนโดมิเนี ยมเพื่อขำยของบริ ษทั ถูกนำไปวำงเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
(หมำยเหตุ 18) ด้วยมูลค่ำจดจำนองจำนวน 300 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี)
12

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่

ลูกหนี้กรมสรรพำกร
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

8,803,610
3,767,615
12,571,225

8,803,610
3,767,615
12,571,225

7,516,430
3,073,891
10,590,321

7,516,430
3,073,859
10,590,289

36

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
13

เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนเผือ่ ขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559

ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
(หัก)บวก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย

พ.ศ. 2558

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุติธรรม
บำท

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุติธรรม
บำท

19,801,980
(610,495)
19,191,485

19,191,485
19,191,485

6,850,400
229,801,980
1,859,727
238,512,107

5,917,200
232,594,907
238,512,107

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินลงทุนเผือ่ ขำยมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขำยหลักทรัพย์
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2559
บำท
238,512,107
(217,311,267)
(2,009,355)
19,191,485

พ.ศ. 2558
บำท
40,093,613
256,652,380
(59,539,133)
1,305,247
238,512,107

37

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
กลุ่มกิจกำรมีบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
อัตรำร้ อยละของหุ้นที่ถือ
บริ ษทั เอบีซี อิโนเวชัน่ จำกัด

ชนิดของธุรกิจ

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ

ไทย

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

-

51

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
หัก เงินทุนรับคืนจำกเลิกกิจกำรของบริ ษทั ย่อย
หัก ขำดทุนจำกกำรเลิกกิจกำรของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือปลำยปี

510,000
(248,647)
(261,353)
-

510,000
510,000

เมื่ อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 บริ ษ ัทได้ลงทุ นในหุ ้นสำมัญของบริ ษ ัท เอบี ซี อิ โนเวชั่น จำกัด จำนวน 51,000 หุ ้น มูลค่ ำที่ ไ ด้
จ่ำยชำระหุ ้นละ 10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้ น 510,000 บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ว
ของบริ ษ ัท เอบีซี อิโนเวชัน่ จำกัด ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่ำวได้จดทะเบี ยนทุ น จดทะเบียนและเรี ยกช ำระแล้วกับ กระทรวงพำณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2558
ตำมมติที่ ป ระชุ มผูถ้ ือ หุ ้น ของบริ ษ ัท เอบี ซี อิน โนเวชั่น จำกัด ครั้ งที่ 1/2559 เมื่อวัน ที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือ หุ ้นมีมติ อ นุ มตั ิ
เลิกบริ ษทั และชำระบัญชี ทั้งนี้ บริ ษทั เอบีซี อินโนเวชั่น จำกัดได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 21 เมษำยน
พ.ศ. 2559 และได้จดทะเบียนเสร็ จกำรชำระบัญชีเมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
15

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ส่ วน
ปรับปรุ ง
อำคำร
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องติดตั้ง
สิ นทรัพย์
และเครื่องใช้
ระหว่ ำง
อุปกรณ์ สำนักงำน ยำนพำหนะ
ก่อสร้ ำง
บำท
บำท
บำท
บำท

รวม
บำท

-

2,177,708
(501,505)
1,676,203

2,837,895
(856,543)
1,981,352

2,616,822
(634,513)
1,982,309

- 7,632,425
- (1,992,561)
- 5,639,864

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 23)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

21,856,750
(228,191)
21,628,559

1,676,203
3,284,898
(549,096)
4,412,005

1,981,352
1,364,920
(594,408)
2,751,864

1,982,309
(419,948)
1,562,361

- 5,639,864
749,000 27,255,568
- (1,791,643)
749,000 31,103,789

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

21,856,750
(228,191)
21,628,559

5,462,606 4,202,815
(1,050,601) (1,450,951)
4,412,005 2,751,864

2,616,822
(1,054,461)
1,562,361

749,000 34,887,993
- (3,784,204)
749,000 31,103,789
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
15

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องใช้
อุปกรณ์
สำนักงำน ยำนพำหนะ
บำท
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
กำรจำหน่ำยออกไป
- รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 23)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

2,036,600
(74,685)
1,961,915

2,102,045
(360,357)
1,741,688

2,616,822
(215,711)
2,401,111

6,755,467
(650,753)
6,104,714

1,961,915
141,108

1,741,688
751,717

2,401,111
-

6,104,714
892,825

(426,820)
1,676,203

(16,729)
862
(496,186)
1,981,352

(16,729)
862
(418,802) (1,341,808)
1,982,309 5,639,864

2,177,708
(501,505)
1,676,203

2,837,895
(856,543)
1,981,352

2,616,822 7,632,425
(634,513) (1,992,561)
1,982,309 5,639,864

ค่ำเสื่ อมรำคำในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 228,191 บำท (พ.ศ. 2558: ไม่มี) ได้รวมอยู่ในต้นทุนจำกกำรให้
เช่ำและบริ กำร และจำนวน 1,563,452 บำท (พ.ศ. 2558: 1,341,808 บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
สิ น ทรั พ ย์ต ำมสั ญ ญำเช่ ำกำรเงิ น ที่ ก ลุ่ ม กิ จกำรและกิ จ กำรเป็ นผูเ้ ช่ ำซึ่ งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้น ประกอบด้ว ยยำนพำหนะ
มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุนของสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

2,616,822
(1,054,461)
1,562,361

2,616,822
(634,513)
1,982,309

40

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
16

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่ ำงกำรติดตั้ง
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 23)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 23)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

27,158,975
(3,145,636)
24,013,339

2,325,000
2,325,000

29,483,975
(3,145,636)
26,338,339

24,013,339
308,161
(5,596,148)
18,725,352

2,325,000
1,211,000
3,536,000

26,338,339
1,519,161
(5,596,148)
22,261,352

27,467,136
(8,741,784)
18,725,352

3,536,000
3,536,000

31,003,136
(8,741,784)
22,261,352

1,513,650
(70,639)
1,443,011

634,250
634,250

2,147,900
(70,639)
2,077,261

1,443,011
25,011,075
634,250
(3,074,997)
24,013,339

634,250
2,325,000
(634,250)
2,325,000

2,077,261
27,336,075
(3,074,997)
26,338,339

27,158,975
(3,145,636)
24,013,339

2,325,000
2,325,000

29,483,975
(3,145,636)
26,338,339

ค่ำตัดจำหน่ ำยในงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิ จกำรจำนวน 5,596,148 บำท (พ.ศ. 2558: 3,074,997 บำท) ได้รวมอยู่ใน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
17

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อนื่
งบกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำพ้อยท์
รำยได้รับล่วงหน้ำ
เงินประกันผลงำน
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
18

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

1,622,144
2,587,959
138,204
223,331
3,091,963
1,685,707
9,349,308

199
1,361,419
132,041
1,168,200
1,025,811
3,687,670

1,622,144
2,587,959
138,204
223,331
3,091,963
1,685,707
9,349,308

199
940,718
132,041
1,168,200
1,025,811
3,266,969

เงินกู้ยืม
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

รำยกำรหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวมเงินกูย้ มื หมุนเวียน

235,327,701
321,148
235,648,849

301,740
301,740

รำยกำรไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ
รวมเงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียน

250,000,000
1,074,321
251,074,321

1,395,205
1,395,205

รวมเงินกูย้ มื

486,723,170

1,696,945

กำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงปี แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

229,804,681
5,523,020
235,327,701

42

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
กำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงปี แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

250,000,000
250,000,000

-

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจกำร มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว

235,327,701
-

-

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว

250,000,000

-

รวมเงินกูย้ มื

485,327,701

-

ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว) มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ครบกำหนดภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกำหนดภำยใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

250,000,000
250,000,000

-
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
รำยละเอียดของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
ประเภทเงินกู้
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว

วันครบกำหนดชำระ
17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
7 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
29 มิถุนำยน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2559
7.5
7.5
MLR - 1

พ.ศ. 2558
-

กำรชำระดอกเบีย้
รำยเดือน
รำยเดือน
รำยเดือน

มูล ค่ำยุติธรรมของเงิน กู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิน และเงิน กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิน มีมูล ค่ ำเท่ ำกับ รำคำตำมบัญ ชี
เนื่องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลดไม่มีสำระสำคัญ
เงิน กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิน มีหลักประกันเป็ นคอนโดมิเนี ยมเพื่อขำยของบริ ษทั ที่ได้มำจำกกำรโอนกิ จกำรทั้งหมดซึ่ ง
ค้ ำประกันด้วยมูลค่ำจดจำนองเป็ นจำนวนเงิน 300 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558: ไม่มี)
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ครบกำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

399,252
1,154,965
(158,748)
1,395,469

399,252
1,554,217
(256,524)
1,696,945

321,148
1,074,321
1,395,469

301,740
1,395,205
1,696,945

44

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ครบกำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

321,148
1,074,321
1,395,469

301,740
1,395,205
1,696,945

บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวเพื่อเช่ำยำนพำหนะกับบริ ษทั ลีสซิ่งแห่ งหนึ่ ง โดยมีระยะเวลำ 5 ปี และบริ ษทั มีสิทธิเลือกซื้ อ
ยำนพำหนะดังกล่ำวจำกผูใ้ ห้เช่ำเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญำเช่ำ
วงเงินกู้ยืม
บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
- ครบกำหนดเกิน 1 ปี
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
- ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
- ครบกำหนดเกิน 1 ปี

50,000,000

-

50,000,000

-
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
19

ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

36,210
36,210

323,303
323,303

-

-

(1,128,977)
(1,128,977)

(1,235,793)
(1,235,793)

(1,092,767)

(912,490)

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 1 มกรำคม
ลดในกำไรหรื อขำดทุน (หมำยเหตุ 24)
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

(912,490)
(879,252)
698,975
(1,092,767)

(58,824)
(209,624)
(644,042)
(912,490)
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
19

ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่ำงปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรวัดมูลค่ ำ
ภำระผูกพัน
เงินลงทุนเผื่อขำย ผลประโยชน์ พนักงำน
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
ลดในกำไรหรื อขำดทุน
เพิ่มในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

36,210
36,210

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

323,303
(323,303)
-

รวม
บำท
323,303
(323,303)
36,210
36,210

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ พนักงำน
รวม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
เพิ่มในกำไรหรื อขำดทุน

323,303
323,303

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรวัดมูลค่ ำ สั ญญำเช่ ำทำง
เงินลงทุนเผื่อขำย
กำรเงิน ค่ ำตัดจำหน่ ำย
บำท
บำท
บำท
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรื อขำดทุน
เพิ่มในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

(824,140)
161,375
662,765
-

(47,600)
(23,641)
(71,241)

(364,053)
(693,683)
(1,057,736)

323,303
323,303

รวม
บำท
(1,235,793)
(555,949)
662,765
(1,128,977)
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
19

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่ำงปี มีดงั นี้ (ต่อ)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรวัดมูลค่ ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
ลดในกำไรหรื อขำดทุน
ลดในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

(38,284)
(141,814)
(644,042)
(824,140)

สั ญญำเช่ ำ
ทำงกำรเงิน ค่ ำตัดจำหน่ ำย
บำท
บำท
(20,540)
(27,060)
(47,600)

(364,053)
(364,053)

รวม
บำท
(58,824)
(532,927)
(644,042)
(1,235,793)

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้
ไม่เกิ นจำนวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีน้ นั กลุ่มกิจกำรมีรำยกำร
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไป เพื่อหักกลบกับกำไรทำงภำษีในอนำคตเป็ นจำนวนเงิน 212.56 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558: 103.94
ล้ำนบำท) ซึ่งจะสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรหักกลบกันระหว่ำงใน พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564
20

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

2,136,325
2,136,325

1,616,515
1,616,515

48

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
20

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่ำงปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

1,616,515
1,226,854
43,812
2,887,181

503,413
1,094,278
18,824
1,616,515

(256,053)
135,060
(471,313)
(592,306)

-

กำรจ่ำยชำระเงิน
จ่ำยชำระผลประโยชน์

(158,550)

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2,136,325

1,616,515

ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำรวัดมูลค่ำใหม่
ผลกำไรที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ผลขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ผลกำไรที่เกิดจำกประสบกำรณ์

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับแต่ละรำยกำร ดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน)

1,226,854
43,812
1,270,666

1,094,278
18,824
1,113,102

ค่ำใช้จ่ำยจำนวน 67,741 บำท และ 1,202,925 บำท (พ.ศ. 2558 : 47,851 บำท และ 1,065,251 บำท) ได้แสดงอยู่ในค่ ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรตำมลำดับ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร

49

บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
20

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

(592,306)

-

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

2.13
4.00

2.71
3.00

กำรวิเครำะห์ ควำมอ่อนไหวของข้ อสมมติฐำนหลักในกำรคำนวณ
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ พนักงำน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สมมุติฐำนทำงกำรเงิน
อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

(4.25)
4.56

(6.13)
6.79

4.16
(3.95)

7.06
(6.49)

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อำ้ งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตั ิสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
ยำกที่จะเกิ ดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ ที่ กำหนดไว้ที่ มีต่อ กำรเปลี่ ยนแปลงในข้อ สมมติ ห ลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับ (มูล ค่ ำปั จจุ บ ัน ของภำระผูกพันโครงกำร
ผลประโยชน์ ที่ ก ำหนดไว้ค ำนวณด้ว ยวิธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลำรำยงำน)ในกำรคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนำญที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
วิธีกำรและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกปี ก่อน
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ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มีกำรคิดลด :
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภำยใน 1 ปี ระหว่ ำง 1 - 3 ปี ระหว่ ำง 3 - 5 ปี
บำท
บำท
บำท

21

เกินกว่ ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

85,800
85,800

1,293,234
1,293,234

4,416,561
4,416,561

38,049,927
38,049,927

43,845,522
43,845,522

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

-

77,660
77,660

5,797,108
5,797,108

913,341
913,341

6,788,109
6,788,109

ทุนเรือนหุ้น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุ้น
หุ้นสำมัญ
หุ้น
บำท
ทุนจดทะเบียน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
จดทะเบียนลดทุน
จดทะเบียนเพิ่มทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
จดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียนลดทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

รวม
บำท

3,292,500,000
(1,463)
8,525,379,838
11,817,878,375

329,250,000
(146)
852,537,984
1,181,787,838

329,250,000
(146)
852,537,984
1,181,787,838

11,817,878,375
645,300,000
(645,300,000)
11,817,878,375

1,181,787,838
64,530,000
(64,530,000)
1,181,787,838

1,181,787,838
64,530,000
(64,530,000)
1,181,787,838
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ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
จดทะเบียนเพิม่ ทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
จดทะเบียนเพิ่มทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

จำนวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสำมัญ
บำท

ส่ วนเกินมูลค่ ำ
หุ้นสำมัญ
บำท

2,634,000,000
5,268,000,000
7,902,000,000

263,400,000
526,800,000
790,200,000

36,500,000
36,500,000

299,900,000
526,800,000
826,700,000

7,902,000,000
7,902,000,000

790,200,000
790,200,000

36,500,000
36,500,000

826,700,000
826,700,000

รวม
บำท

ตำมมติ ที่ป ระชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้ งที่ 52 เมื่อวัน ที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิ
กำรลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 329,250,000 บำท เป็ นจ ำนวน 329,249,993 บำท โดยกำร
ตัดหุ ้นสำมัญที่ยงั มิได้ออกจำหน่ ำยจำนวน 71 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 7.10 บำท และบริ ษทั
ได้จดทะเบียนกำรลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2558
ตำมมติ ที่ป ระชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้ งที่ 52 เมื่อวัน ที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิ
กำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จ ำนวน 852,537,984 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 329,249,993 บำท เป็ นจ ำนวน
1,181,787,976.70 บำท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 8,525,379,838 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น
852,537,984 บำท โดยมีมติกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังต่อไปนี้

1) จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิ น 5,268,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ให้กับผูถ้ ือหุ ้นเดิม ตำมสัดส่ วน
(Rights Offering)ในอัตรำส่ วน 1 หุ ้นเดิม ต่อ 2 หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 0.10 บำท โดยกำหนดรำยชื่อ
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรำยชื่อตำม
ม. 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ในกรณี มีเศษหุ ้นให้ปัดทิ้ง
ทั้งจำนวน โดยกำหนดวันจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในระหว่ำงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
บริ ษทั เรี ยกชำระหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ออก และบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้วดังกล่ำวกับ
กระทรวงพำณิ ชย์ในวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้บริ ษทั ได้รับชำระเงินจำกกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวทั้งจำนวนใน
วันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และเริ่ มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
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ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)

2) จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,501,379,838 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท เพื่อสำรองไว้สำหรับกำรปรับรำคำกำรใช้
สิ ท ธิ แ ละอัตรำกำรใช้สิ ท ธิ ของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สำมัญ เพิ่ มทุ น ของ บริ ษ ัท (ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ งที่ 1
หรื อ ABC-W1)

3) จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นจำนวน 1,756,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท เพื่อสำรองไว้สำหรั บกำรใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2 หรื อ ABC-W2) ที่จะจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2558
ตำมมติที่ ป ระชุ มสำมัญวิส ำมัญผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวัน ที่ 24 ธัน วำคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือ หุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิกำรลดทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,977 บำท เป็ นจำนวน 1,181,787,838 บำท โดยกำรตัดหุ ้นสำมัญที่
ยังมิได้ออกจำหน่ำยจำนวน 1,392 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 139 บำท และบริ ษทั ได้จดทะเบียน
กำรลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ตำมมติ ที่ประชุ มสำมัญวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ธัน วำคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 64,530,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,838 บำท เป็ นจำนวน 1,246,317,838 บำท โดย
ออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 645,300,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 64,530,000 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2559
ตำมมติกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียน
จำนวน 64,530,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,246,317,838 บำท เป็ นจำนวน 1,181,787,838 บำท โดยกำรตัดหุน้ สำมัญที่ยงั มิได้
ออกจำหน่ ำยจำนวน 645,300,000 หุ ้น มูล ค่ำหุ ้น ละ 0.10 บำท เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 64,530,000 บำท เนื่ องจำกบริ ษ ัทเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด โดยชำระเป็ นเงินสดแทนกำรแลกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ตลำดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้รับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สำมัญ (ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ งที่ 1 หรื อ ABC-W1)
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออก และเสนอขำย
จำนวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
รำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

อัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
658,500,000 หน่วย
จำนวน 658,500,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท)
0.00 บำท
0.482 บำทต่อหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท (รำคำใช้สิทธิน้ ีมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป ทั้งนี้อำจเปลี่ยนแปลง
ในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ )
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 3.11 หุ ้น
(อัตรำกำรใช้สิทธิน้ ีมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558
เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ )
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันสิ้ นสุ ดของ
กำรใช้สิทธิ
วันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2557
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ในวันทำ
กำรสุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยน และธันวำคม ตลอดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิในแต่ละปี โดยเริ่ มต้นกำรใช้สิทธิครั้งแรกได้ต้ งั แต่ที่ 3 นับจำก
วันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งจะเริ่ ม ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2560 และวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำยจะตรงกับ
วันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กันยำยน
พ.ศ. 2562
5 ปี (ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2562)
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
21

ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ต่อ)
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2558 และตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรอนุมตั ิกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 2 หรื อ ABC-W2) ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออก และเสนอขำย
จำนวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
รำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวน 1,756,000,000 หน่วย (โดยมีจำนวนคงเหลือที่ยงั ไม่นำมำจัดสรรอีก
1,392 หน่วย)
จำนวน 1,756,000,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท)
0.00 บำท
1.50 บำทต่อหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท (อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1 หุน้
(อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)
วันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ในวันทำกำร
สุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยน และธันวำคม ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิใน
แต่ละปี โดยเริ่ มต้นกำรใช้สิทธิครั้งแรกได้ต้ งั แต่ปีที่ 3 นับจำกวันออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ และวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 5 ปี และในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย
ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษทั ให้เลื่อนวัน
5 ปี (ตั้งแต่วนั ที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563)

ตลำดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้รับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สำมัญ (ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ งที่ 2 หรื อ ABC-W2)
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกเป็ นวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
22

รำยได้อนื่
งบกำรเงินรวม

รำยได้ดอกเบี้ย
รำยได้เงินปันผล
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์
อื่นๆ
รวมรำยได้อื่น
23

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

264,132
71,700
8,704,074
93,415
9,133,321

701,089
224,750
154,334
225,525
1,305,698

264,132
71,700
8,704,074
93,415
9,133,321

697,926
224,750
154,334
235,525
1,312,535

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้ำมำเพื่อขำย
ซื้อคอนโดมิเนียมมำเพื่อขำย
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ ทธิกำรเช่ำ
ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกำรขำย
ค่ำบริ กำรวิชำชีพ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประมูลสิ นทรัพย์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

(740,881,421)
84,858
775,499,423
27,832,290
1,791,643
5,596,148
1,251,990
9,314,706
10,240,998
694,836
4,165,820

22,772,598
16,274,423
27,959,414
1,341,808
3,074,997
11,777,503
6,440,000
462,665
2,693,685

(740,881,421)
84,858
775,499,423
27,832,290
1,791,643
5,596,148
1,251,990
9,314,706
10,240,998
694,836
4,165,820

22,772,598
16,274,423
27,959,414
1,341,808
3,074,997
11,777,503
6,020,000
462,665
2,693,685
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
24

ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รวมภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

879,252
879,252

209,624
209,624

รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

879,252

209,624

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน :
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั สำหรับกำไรทำงภำษีสำหรับปี
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ภำษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ :
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2558: ร้อยละ 20)
ผลกระทบ
รำยได้ที่ตอ้ งเสี ยภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ภำษีเงินได้เพิ่ม
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

(107,844,766) (73,314,547) (108,029,510) (72,878,699)
(21,568,953) (14,662,909) (21,605,902) (14,575,740)

ภำษีเงินได้

378,610
1,155,998
(773,214)

649,788
-

378,610
1,155,998
(773,214)

649,788
-

21,686,811
879,252

13,803,497
209,624

21,723,760
879,252

13,716,328
209,624

อัตรำภำษีเงินได้ถวั เฉลี่ยเป็ นร้อยละ - 0.82 (พ.ศ. 2558: ร้อยละ - 0.29)
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
25

ขำดทุนต่ อหุ้น
ขำดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรขำดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ำงปี
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี ที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
ของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
ขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้ )

พ.ศ. 2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

(108,681,579) (73,315,506) (108,908,762) (73,088,323)
7,902,000,000 5,405,112,329 7,902,000,000 5,405,112,329
(0.014)
(0.014)
(0.014)
(0.014)

บริ ษทั ไม่มีกำรออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
26

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จกำรและบุ คคลที่ มีค วำมสั ม พัน ธ์กับ บริ ษ ัท ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม โดยผ่ำนกิ จกำรอื่ น แห่ งหนึ่ งหรื อ มำกกว่ำหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้ำของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญเหนื อกิจกำร ผูบ้ ริ หำรสำคัญรวมทั้งกรรมกำร
และพนักงำนของบริ ษทั ตลอดจนสมำชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิด กับ บุคคลเหล่ำนั้น กิ จกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุ คคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอำจมีข้ ึน ได้ตอ้ งคำนึ งถึงรำยละเอียดของควำมสัมพัน ธ์
มำกกว่ำรู ปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริ ษทั ถือหุ ้นโดยกลุ่มตระกูลรังรองธำนิ นทร์ ในสัดส่ วนร้อยละ 65.94 (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 73.53) จำนวนหุ ้นที่เหลือร้อยละ 34.06
(พ.ศ. 2558: ร้อยละ 26.47) ถือโดยบุคคลทัว่ ไป และรำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
26

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รำยได้อนื่
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้ค่ำบริ กำร
บริ ษทั ย่อย

ข)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

-

10,000

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญของกลุ่มกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

10,615,233
406,745
11,021,978

10,802,000
921,631
11,723,631
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
27

ภำระผูกพัน
ก)

ภำระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ภำระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบกำรเงิน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยรอกำรพัฒนำ
ข)

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

7,267,720

-

ภำระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดตำมสั ญญำ
ภำระผูก พัน ที่ เป็ นข้อ ผูกมัด ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ สั ญ ญำเช่ ำดำเนิ น งำนและสั ญ ญำบริ กำรที่
ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ตำมสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ตำมสั ญญำบริกำร
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

53,400,000
19,200,000
72,600,000

2,527,922
78,505
2,606,427

6,247,316
253,160
6,500,476

1,822,800
2,343,600
4,166,400

79,100,476

6,772,827
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บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
27

ภำระผูกพัน (ต่อ)
ค)

หนังสื อคำ้ ประกันของธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร เพื่อรับชำระเงินค่ำน้ ำประปำโดยเรี ยกเก็บเงิน
ผ่ำนบัญชี บตั รเอบีซี พอ้ ยท์จำนวน 500,000 บำท เพื่อ ชำระค่ำบริ กำรสำธำรณู ปโภคจำนวน 2,440,000 บำท เพื่อชำระเงิน
ค่ ำสิ น ค้ำและ/หรื อ ค่ ำบริ กำรจำนวน 2,000,000 บำท และเพื่ อ ให้บ ริ กำรชำระเงิน ระบบออนไลน์ และออฟไลน์ จำนวน
10,000,000 บำท รวมเป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 14,940,000 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออก
โดยธนำคำร เพื่ อ รั บ ช ำระเงิ น ค่ ำน้ ำประปำ โดยเรี ยกเก็บ เงิ น ผ่ำนบัญ ชี บ ัตรเอบี ซี พอ้ ยท์จำนวน 500,000 บำท เพื่ อ ชำระ
ค่ำบริ กำรสำธำรณู ปโภคจำนวน 10,000 บำท และเพื่อใช้ในกำรซื้ อทรัพย์สินในอนำคต จำนวน 51,456,481 บำท รวมเป็ น
จำนวนทั้งสิ้ น 51,966,481 บำท) ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องนำเงินฝำกธนำคำรมำใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกัน

61

