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เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ควำมเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นน้ี ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าก าหนดเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ การซ้ือสินทรัพย ์ 
บริษทั ออคิดวิลล ์จ  ากัด ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 



 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การซ้ือสินทรัพย์ของบริษัท ออคิด วิลล์ จ ากดั 
 

 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 
และอาคารเพ่ือการโอนกิจการทั้งหมดกับบริษทั ออคิด วิลล ์
จ  ากัด โดยจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร 
อุปกรณ์และรับโอนพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ณ วนัท่ีรับโอน 
อย่างไรก็ตาม บ ริษัทไม่ได้บัน ทึกรายการภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากมีจ านวนเงิน ท่ีไม่เป็น
สาระส าคญั 
 
ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารได้ประเมินว่าการได้มาซ่ึงท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และพนักงานดงักล่าวของบริษทั ออคิด วิลล์ จ  ากัด 
เป็นไปตามการซ้ือสินทรัพย ์และไม่เข้านิยามของการซ้ือ
ธุรกิจตามองค์ประกอบของธุรกิจ 3 ประเภท คือปัจจยัน าเขา้ 
กระบวนการ และผลผลิต ภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ  
 
การได้มาของบริษัท ออคิด วิลล์ จ  ากัด ถือเป็นรายการท่ีมี
สาระส าคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากขนาดของรายการ 
มีสัดส่วนร้อยละ 78 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษัท และ 
มีความซับซ้อนท่ีใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการพิจารณาว่า
รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือธุรกิจหรือซ้ือสินทรัพย ์เน่ืองจาก
ทั้ งสองรายการดังกล่าวมีหลักการทางบัญชีท่ีแตกต่างกัน  
และส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายการและวัดมูลค่าซ่ึงมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหารเพื่อท าความเขา้ใจหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ 
ในการพิจารณาการรับรู้รายการท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษทั ออคิด วลิล ์จ  ากดั 
 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและขอ้มูลท่ีใช้
ในการรับรู้รายการโอนกิจการทั้ งหมดของบริษัท ออคิด วิลล ์
จ  ากัด ว่าเป็นไปตามการซ้ือสินทรัพย์ และไม่เข้านิยามของ 
การซ้ือธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) ดงัต่อไปน้ี 
 ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการพิจารณาองค์ประกอบของธุรกิจ

ของผูบ้ริหารซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
และผลผลิต ว่าเป็นไปตามการซ้ือธุรกิจในภาคผนวก  
ข7 - ข12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) หรือไม่ ดงัน้ี 

- ปัจจยัน าเขา้: ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความมีตวัตนของ
ปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และพนกังาน 

- กระบวนการ: ขา้พเจา้พบว่าพนักงานท่ีรับโอนมานั้น
เป็นเพียงระดับปฏิบัติการ ซ่ึงไม่ได้มีส่วนในการ
ปฏิบัติตามกระบวนการท่ีจ าเป็น เพื่อท าให้  ท่ี ดิน 
อาคารและอุปกรณ์  ของบริษัท ออคิด วิลล์ จ  ากัด  
ซ่ึงเป็นปัจจยัน าเขา้กลายเป็นผลผลิตได ้

- ผลผลิต: ขา้พเจา้พบวา่ผูเ้ช่าเดิมของบริษทั ออคิด วิลล ์
จ  ากัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนวนัท่ีรับโอนกิจการ  
จึงไม่ไดมี้การด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดรายได ้นอกจากน้ี
บริษัท ออคิด วิลล์ จ  ากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ 
เม่ือวัน ท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และอยู่ระหว่าง 
การช าระบญัชี 

 
ในภาพรวม ผลของการทดสอบของข้าพเจ้าสอดคล้องกับ 
ส่ิงท่ีฝ่ายบริหารไดป้ระเมินรายการเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ไม่ใช่
การรวมธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยม 

  

 



 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
มีความขัดแยง้ท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 



 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ี มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก 
การทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ชำญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
กรุงเทพมหานคร 
20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

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

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 6,384,590 962,876 6,384,590 972,876

เงินทดรองจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การโอนกิจการทั้งหมด 11 30,155,900 - 30,155,900 -

สินคา้คงเหลือ 11 825,207,167 84,325,746 825,207,167 84,325,746

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 12,571,225 10,590,321 12,571,225 10,590,289

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 996,858,613 391,600,693 996,858,613 390,615,840

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 27 ค) 14,940,000 51,966,481 14,940,000 51,966,481

เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 19,191,485 238,512,107 19,191,485 238,512,107

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - - 510,000

ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 15 31,103,789 5,639,864 31,103,789 5,639,864

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 22,261,352 26,338,339 22,261,352 26,338,339

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,393,314 286,600 14,393,314 286,600

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 101,889,940 322,743,391 101,889,940 323,253,391

รวมสินทรัพย์ 1,098,748,553 714,344,084 1,098,748,553 713,869,231

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________
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บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 235,327,701 - 235,327,701 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 9,349,308 3,687,670 9,349,308 3,266,969

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 321,148 301,740 321,148 301,740

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 524,859 315,707 524,859 315,707

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 245,523,016 4,305,117 245,523,016 3,884,416

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 250,000,000 - 250,000,000 -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 1,074,321 1,395,205 1,074,321 1,395,205

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 1,092,767 912,490 1,092,767 912,490

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 2,136,325 1,616,515 2,136,325 1,616,515

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,973,877 - 3,973,877 -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 258,277,290 3,924,210 258,277,290 3,924,210

รวมหนีสิ้น 503,800,306 8,229,327 503,800,306 7,808,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น 21

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญัจ านวน 11,817,878,375 หุ้น 

        มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 1,181,787,838 1,181,787,838 1,181,787,838 1,181,787,838

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

   หุ้นสามญัจ านวน 7,902,000,000 หุ้น

        มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 0.10 บาท 790,200,000 790,200,000 790,200,000 790,200,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 36,500,000 36,500,000 36,500,000 36,500,000

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนส ารองตามกฎหมาย 8,297,905 8,297,905 8,297,905 8,297,905

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (239,995,482) (131,906,209) (239,995,482) (131,679,026)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (54,176) 2,741,726 (54,176) 2,741,726

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 594,948,247 705,833,422 594,948,247 706,060,605

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - 281,335 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 594,948,247 706,114,757 594,948,247 706,060,605

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 1,098,748,553 714,344,084 1,098,748,553 713,869,231

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

8



บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขายสินคา้ - อสงัหาริมทรัพย์ 29,248,000 42,650,888 29,248,000 42,650,888
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการบริการ -

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 5,927,499 16,346,000 5,927,499 16,346,000
รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการ 11,898,880 - 11,898,880 -
ตน้ทุนจากการขายสินคา้ - อสงัหาริมทรัพย์ (26,675,110) (38,465,166) (26,675,110) (38,465,166)
ตน้ทุนจากการขายสินคา้และบริการ -

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (6,954,768) (25,774,274) (6,954,768) (25,774,274)
ตน้ทุนจากการให้เช่าและการให้บริการ (35,716,110) - (35,716,110) -

ขำดทุนขั้นต้น (22,271,609) (5,242,552) (22,271,609) (5,242,552)

รายไดอ่ื้น 22 9,133,321 1,305,698 9,133,321 1,312,535
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23 (28,820,874) (25,860,424) (28,820,874) (25,860,424)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 (52,188,701) (43,401,521) (52,112,092) (42,972,510)
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - (261,353) -
ตน้ทุนทางการเงิน (13,696,903) (115,748) (13,696,903) (115,748)

ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได้ (107,844,766) (73,314,547) (108,029,510) (72,878,699)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (879,252) (209,624) (879,252) (209,624)

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี (108,724,018) (73,524,171) (108,908,762) (73,088,323)

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยงั

ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 592,306 - 592,306 -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 592,306 - 592,306 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน : (ต่อ)
รำยกำรที่จะจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยงั

ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผ่ือขาย (3,494,877) 3,220,213 (3,494,877) 3,220,213
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 698,975 (644,042) 698,975 (644,042)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,795,902) 2,576,171 (2,795,902) 2,576,171

(ขำดทุน)ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (2,203,596) 2,576,171 (2,203,596) 2,576,171

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (110,927,614) (70,948,000) (111,112,358) (70,512,152)

กำรแบ่งปันขำดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (108,681,579) (73,315,506) (108,908,762) (73,088,323)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (42,439) (208,665) - -

(108,724,018) (73,524,171) (108,908,762) (73,088,323)

กำรแบ่งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (110,885,175) (70,739,335) (111,112,358) (70,512,152)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (42,439) (208,665) - -

(110,927,614) (70,948,000) (111,112,358) (70,512,152)

ขำดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 25 (0.014) (0.014) (0.014) (0.014)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ - ทุนส ำรอง รวมส่วนของเจ้ำของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผ่ือขำย ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 263,400,000 36,500,000 8,297,905 (58,590,703) 165,555 249,772,757 - 249,772,757
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรับปี
การเพ่ิมทุนหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย 14 - - - - - - 490,000 490,000
การเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 21 526,800,000 - - - - 526,800,000 - 526,800,000
(ขาดทุน)ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - (73,315,506) 2,576,171 (70,739,335) (208,665) (70,948,000)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 790,200,000 36,500,000 8,297,905 (131,906,209) 2,741,726 705,833,422 281,335 706,114,757
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรับปี
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - - - - - (238,896) (238,896)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - (108,089,273) (2,795,902) (110,885,175) (42,439) (110,927,614)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม
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บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ - ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผ่ือขำย ส่วนของเจ้ำของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 263,400,000 36,500,000 8,297,905 (58,590,703) 165,555 249,772,757
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรับปี
การเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 21 526,800,000 - - - - 526,800,000
(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - (73,088,323) 2,576,171 (70,512,152)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 790,200,000 36,500,000 8,297,905 (131,679,026) 2,741,726 706,060,605

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 790,200,000 36,500,000 8,297,905 (131,679,026) 2,741,726 706,060,605
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรับปี
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - (108,316,456) (2,795,902) (111,112,358)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 790,200,000 36,500,000 8,297,905 (239,995,482) (54,176) 594,948,247

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (107,844,766) (73,314,547) (108,029,510) (72,878,699)

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคา 15, 23 1,791,643 1,341,808 1,791,643 1,341,808

คา่ตดัจ าหน่าย 16, 23 5,596,148 3,074,997 5,596,148 3,074,997

คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 23 1,251,990 - 1,251,990 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,270,666 1,113,102 1,270,666 1,113,102

ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ - 15,867 - 15,867

ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น (3,601,879) (306,533) (3,601,879) (306,533)

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย (5,102,195) 460,867 (5,102,195) 460,867

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - 261,353 -

รายไดด้อกเบ้ีย 22 (264,132) (701,089) (264,132) (697,926)

ตน้ทุนทางการเงิน 13,696,903 115,748 13,696,903 115,748

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (5,337,185) 4,490,385 (5,327,185) 4,480,385

- สินคา้คงเหลือ (740,881,421) 22,772,597 (740,881,421) 22,772,597

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,328,595) (4,061,326) (1,328,626) (4,061,294)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,559,588 2,902,234 23,559,588 2,902,234

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,358,951 (5,879,825) 5,779,651 (6,300,526)

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 209,152 (1,352,255) 209,152 (1,352,255)

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,973,877 - 3,973,877 -

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 (158,550) - (158,550) -

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (807,809,805) (49,327,970) (807,302,527) (49,319,628)

ดอกเบ้ียรับ 179,603 701,089 179,603 697,926

จ่ายภาษีเงินได้ (652,310) (430,657) (652,310) (430,657)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (808,282,512) (49,057,538) (807,775,234) (49,052,359)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

13



บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินทดรองจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทั้งหมด 11 (30,155,900) - (30,155,900) -

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) 27 ค) 37,026,481 (51,966,481) 37,026,481 (51,966,481)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (27,029,592) (892,825) (27,029,592) (892,825)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 (1,519,161) (28,610,358) (1,519,161) (28,610,358)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น 9 (287,033,845) (400,076,100) (287,033,845) (400,076,100)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย 13 - (256,652,380) - (256,652,380)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - - (510,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า (38,918,292) - (38,918,292) -

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - 248,647 -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 458,730,621 172,141,330 458,730,621 172,141,330
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 222,413,462 59,078,265 222,413,462 59,078,265

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 333,513,774 (506,978,549) 333,762,421 (507,488,549)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
จ่ายดอกเบ้ีย (8,097,171) (115,748) (8,097,171) (115,748)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 229,804,681 - 229,804,681 -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 250,000,000 - 250,000,000 -
เงินสดจ่ายภายใตห้น้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (301,476) (283,504) (301,476) (283,504)
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทุน 21 - 526,800,000 - 526,800,000
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
   ส าหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 - 490,000 - -
เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ส าหรับการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย (238,896) - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 471,167,138 526,890,748 471,406,034 526,400,748

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (3,601,600) (29,145,339) (2,606,779) (30,140,160)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 18,554,553 47,699,892 17,559,732 47,699,892

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 14,952,953 18,554,553 14,952,953 17,559,732

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี

เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ 225,976 - 225,976 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี  
 
390 อำคำรเอบีซี เวลิด ์ชั้น 2 ซอยรำมค ำแหง 30, ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ ‘กลุ่มกิจกำร’ 
 
กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำร คือ กำรซ้ืออสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรออนไลน์ภำยใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท ์
กำรใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพยแ์ละใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภค และกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินผำ่น WeChat (E-Payment) 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี 
ท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั 
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคญั
ต่องบกำรเงินรวมในหมำยเหตุ 5 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ท่ีเก่ียวข้องและ 

ส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว ไม่ส่งผล
กระทบอย่ำงมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ตำมมำตรฐำนฉบบัขำ้งตน้ไวใ้นงบกำรเงิน 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร

และยงัไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีต่องบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อย หมำยถึง กิจกำร (ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำร
มีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิดผล
กระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัย่อยไวใ้น 
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อย
มำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัที่กลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้ำของท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์หรือ
หน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องกับกำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำ
เร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  ำนำจควบคุม 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้ำ 
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้ น 
ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และ
ใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนั
ซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกวำ่มูลค่ำยติุธรรมสุทธิ 
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของ
ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้ำเน่ืองจำก
กำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหวำ่งกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำร
ดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  ตน้ทุนจะมีกำร
ปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
 

(2) รำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ละมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 
 

(3) กำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุ้นท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุน 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะถูก
ปฏิบติัเสมือนวำ่กลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

(1) สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 

(2) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้ นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือ 
จ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้
ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
ก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  
เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำ เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วน
ของของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
2.6 ลูกหนี้กำรค้ำ 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 
สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย ห้องชุดซ้ือมำเพื่อขำย คอนโดมิเนียมซ้ือมำเพื่อขำย และสินคำ้คงเหลือส ำหรับธุรกิจพำณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)  
 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำ
เขำ้และค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมใหห้รือเงินท่ีไดรั้บคืน มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำ
ปกติท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้สินคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย กลุ่ม
กิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 เงินลงทุน 

 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย กำรจดัประเภทข้ึนอยู่กับ
จุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวน 
กำรจดัประเภทเป็นระยะ  
 
เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออัตรำดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ ำนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลำน้อยกว่ำ 
12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำร 
มีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งขำยเพ่ือเพ่ิมเงินทุนด ำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวดัตำมรำคำเสนอซ้ือท่ีอำ้งอิงจำก
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอำ้งอิงรำคำเสนอซ้ือล่ำสุดจำก
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอำ้งอิงมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) จำกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ณ วนัท ำกำร
สุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
บริษทัจะทดสอบค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำตำม
บัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไวใ้น 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับ
รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือ 
ตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม  
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษัทและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได ้
อย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุน แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำร
ไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน ไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ทนัที (หมำยเหตุ 2.11) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
กบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
ต้นทุนท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงกลุ่มกิจกำรเป็นผูดู้แล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
- มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำยได ้
- ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
- กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
- สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอยำ่งไร 
- มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใช้เพื่อท ำให้  

กำรพฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือน ำมำขำยได ้
- กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรพฒันำ 

ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหน้ำน้ีรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั  
 
ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเส้นตรง ตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์
ตำมประมำณกำร 3 - 5 ปี 
 

2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำ 
เป็นประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำ 
รำคำตำมบญัชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สูงกวำ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำ
จำกกำรใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว  
จะถูกประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.12 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
 
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน 
ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่  
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคำ้งอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินตำม 
สัญญำเช่ำกำรเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำเพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวด
เป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอด
อำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ และ
ตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์
ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 

 
2.13 เงินกู้ยืม 

 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื  
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปได ้
ท่ีจะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและ 
จะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้ำของ ในกรณีน้ีภำษีเงินได้ต้องรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 
เจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือท่ีคำดไดค่้อนข้ำงแน่ว่ำจะมี 
ผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งด ำเนินงำนอยู่และเกิดรำยไดเ้พ่ือเสียภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี ไป
ปฏิบติัข้ึนอยู่กับกำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่
หน่วยงำนจดัเก็บ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ 
รำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก
ของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบัญชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี และกฎหมำย 
ภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดวำ่อตัรำ
ภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้
กำรจ่ำยช ำระ 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้ งภำษีเงินไดร้อตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีตอ้งเสียภำษีเวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและ
กำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต  
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซ่ึงตั้ งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพย ์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.15 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ บริษทัมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรือ
ภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรับ
กำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ดักำร
กองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภำระผูกพนั 
ท่ีจะจ่ำยเงินเพ่ิมอีกเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ 
ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือ โครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ 
ท่ีพนกังำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั เช่น อำย ุจ  ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำร และค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบัตรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน 
ท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั 

 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือ 
กำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.16 ประมำณกำรหนี้สิน 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ 
ภำระผูกพนั โดยใช้อัตรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและ 
ควำมเส่ียงเฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุ้นสำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบักำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซ้ือขำยหุ้นท่ีจ่ำย
ออกไปโดยแสดงรำยกำรดงักล่ำวดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีไวเ้ป็นรำยกำรหักในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหักจำกส่ิง
ตอบแทนที่ไดรั้บจำกกำรออกหุน้ 
 

2.18 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร 
รำยได้จะแสดงด้วยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับ 
งบกำรเงินรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
รำยไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 
รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
2.19 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง แผนกำร
จดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้
เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น  

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรท ำ
รำยกำรคำ้ส่วนใหญ่ท่ีเป็นสกุลเงินบำท กลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือป้องกันควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทั ซ่ึงบริษทัมีควำมเส่ียงเป็นปกติจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกเงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำไม่จ ำเป็นตอ้งใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือป้องกนัควำม
เส่ียงดงักล่ำว เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 
3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสม 
เพ่ือท ำให้เช่ือมัน่ได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ีเหมำะสม กลุ่มกิจกำร 
มีนโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 

 
3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของสภำพ
คล่องอยำ่งรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
กูย้ืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยืดหยุ่นใน
กำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็น
ฐำนของกลุ่มกิจกำรมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ระยะส้ัน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนเผือ่ขำย หน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน เจำ้หน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน นโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รำคำตำมบญัชีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ี
กำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม  

 
กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนระยะส้ัน และเงินลงทุนเผือ่ขำย ถูกเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมในหมำยเหตุ 4 

 
4 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือ

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

 ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 
บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ 
    

เงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนเผือ่ขำย 
    

   ตรำสำรทุน  - - - 
   ตรำสำรหน้ี - 126,778,263 - 126,778,263 

สินทรัพยร์วม (หมำยเหตุ 9, 13) - 126,778,263 - 126,778,263 
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4 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2558 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 
บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ 
    

เงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนเผือ่ขำย 
    

   ตรำสำรทุน 5,917,200 - - 5,917,200 
   ตรำสำรหน้ี - 509,762,104 - 509,762,104 

สินทรัพยร์วม (หมำยเหตุ 9, 13) 5,917,200 509,762,104 - 515,679,304 

 
ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 
 
(ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 1 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน 
ตลำดจะถือเป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่องเม่ือรำคำเสนอซ้ือขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ จำกกำรแลกเปล่ียน จำกตวัแทน นำยหน้ำ 
กลุ่มอุตสำหกรรม ผูใ้ห้บริกำรด้ำนรำคำ หรือหน่วยงำนก ำกับดูแล และรำคำนั้ นแสดงถึงรำยกำรในตลำดท่ีเกิดข้ึนจริง 
อย่ำงสม ่ำเสมอ ในรำคำซ่ึงคู่สัญญำซ่ึงเป็นอิสระจำกกนัพึงก ำหนดในกำรซ้ือขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีใช้
ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำรได้แก่รำคำเสนอซ้ือปัจจุบัน เคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีรวมอยู่ใน 
ระดบัท่ี 1  

 
(ข) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 2 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องโดยเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำน้ีใช้
ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้อ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ในระดบัท่ี 2 
โดยเทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยจำกบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน  
 
ถ้ำข้อมูลท่ีเป็นสำระส ำคัญข้อใดข้อหน่ึงหรือมำกกว่ำไม่ได้มำจำกข้อมูลท่ีสังเกตได้ในตลำด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน        
ระดบัท่ี 3 
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5 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชีอำจ
ไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดกำร
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
ก) ส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
ผูบ้ริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือส ำหรับส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงอำยุ
กำรใชง้ำนของสินทรัพยส่์วนใหญ่จะพิจำรณำจำกอำยกุำรใชง้ำนเชิงเทคนิคและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผูบ้ริหำรจะมีกำร
ทบทวนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเม่ืออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรใน 
งวดก่อนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้
 

ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
โดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดพิ้จำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอื่นๆส ำหรับภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพ่ิมเติมเปิดเผย
ในหมำยเหตุ 20 
 

6 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้ นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจกำรเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน  
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 

  ส่วนงำนธุรกจิ   
 ส่วนงำนธุรกจิ พำณิชย์ ส่วนงำนธุรกจิ  
 อสังหำริมทรัพย์ อเิลก็ทรอนิกส์ ให้เช่ำและให้บริกำร รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้ 29,248,000 5,927,499 11,898,880 47,074,379 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - - - - 

รวมรำยได ้ 29,428,000 5,927,499 11,898,880 47,074,379 

     
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (13,486,482) (1,502,159) (24,736,675) (39,725,316) 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (63,555,868) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน    (103,281,184) 
รำยไดอ่ื้น    9,133,321 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (13,696,903) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้    (107,844,766) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (879,252) 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี    (108,724,018) 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
เงินลงทุนระยะส้ัน (หมำยเหตุ 9)    107,586,778 
สินคำ้คงเหลือ (หมำยเหตุ 11) 821,689,787 3,517,380 - 825,207,167 
เงินลงทุนเผือ่ขำย (หมำยเหตุ 13)    19,191,485 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ     
   (หมำยเหตุ 15)    31,103,789 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมำยเหตุ 16)    22,261,352 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    93,397,982 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม    1,098,748,553 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 

  ส่วนงำนธุรกจิ   
 ส่วนงำนธุรกจิ พำณิชย์ ส่วนงำนธุรกจิ  
 อสังหำริมทรัพย์ อเิลก็ทรอนิกส์ จัดกำรงำนแสดง รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 42,650,888 8,527,819 7,818,181 58,996,888 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - - - - 

รวมรำยได ้ 42,650,888 8,527,819 7,818,181 58,996,888 

     
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 239,261 (10,966,621) (11,860,396) (22,587,756) 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (51,916,741) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน    (74,504,497) 
รำยไดอ่ื้น    1,305,698 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (115,748) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้    (73,314,547) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (209,624) 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี    (73,524,171) 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
เงินลงทุนระยะส้ัน (หมำยเหตุ 9)    277,167,197 
สินคำ้คงเหลือ (หมำยเหตุ 11) 71,265,474 13,060,272 - 84,325,746 
เงินลงทุนเผือ่ขำย (หมำยเหตุ 13)    238,512,107 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ     
   (หมำยเหตุ 15)    5,639,864 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมำยเหตุ 16)    26,338,339 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    82,360,831 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม    714,344,084 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่   
 
กลุ่มกิจกำรมีรำยไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 จำกลูกคำ้หลำยรำย โดยลกัษณะเป็นกำรขำยปลีก 
และกำรขำยเฉพำะเจำะจงท่ีไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรใน 3 ส่ วนงำนหลัก คือ ส่ วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ส่ วนงำนธุรกิจพำณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) ซ่ึงรวมถึง กำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรออนไลน์ภำยใต้ช่ือ เอบีซี พ้อยท์ และกำรให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำน WeChat  
และส่วนงำนให้เช่ำอสังหำริมทรัพยแ์ละให้บริกำรสำธำรณูปโภค (พ.ศ. 2558 : ด ำเนินกิจกำรใน 3 ส่วนงำนหลักคือ ส่วนงำนธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์ส่วนงำนธุรกิจพำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ซ่ึงรวมถึงกำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรออนไลน์ภำยใตช่ื้อ เอบีซี 
พอ้ยท ์และส่วนงำนธุรกิจจดักำรงำนแสดง) 

 
8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 29,542 24,791 29,542 24,791 
เงินฝำกธนำคำรระยะส้ัน 14,923,411 18,529,762 14,923,411 17,534,941 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 14,952,953 18,554,553 14,952,953 17,559,732 

 
เงินฝำกธนำคำรระยะส้ันมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.20 - 0.63 (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 0.30 - 0.63) ต่อปี 
 

9 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 
เงินลงทุนระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนเผือ่ขำย - ตรำสำรหน้ี 107,157,335 107,586,778 274,906,225 277,167,197 

บวก  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ 429,443 - 2,260,972 - 

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 107,586,778 107,586,778 277,167,197 277,167,197 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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9 เงินลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 

 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินลงทุนระยะส้ันมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 

 เงินลงทุนเผ่ือขำย รวม 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 277,167,197 277,167,197 
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 287,033,845 287,033,845 
ยอดขำยหลกัทรัพย ์ (455,128,742) (455,128,742) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (1,485,522) (1,485,522) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 107,586,778 107,586,778 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2558 

  หุ้นกู้อนุพนัธ์  
 เงินลงทุนเผ่ือขำย ระยะส้ัน รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 42,097,803 4,913,125 47,010,928 
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 400,076,100 - 400,076,100 
ยอดขำยหลกัทรัพย ์ (166,921,672) (4,913,125) (171,834,797) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 1,914,966 - 1,914,966 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 277,167,197 - 277,167,197 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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10 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 720,043 - 720,043 - 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,585) - (33,585) - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 686,458 - 686,458 - 
ลูกหน้ีอ่ืน  3,330,778 25,760 3,330,778 25,760 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,323,980 - 2,323,980 - 
อ่ืนๆ 43,374 937,116 43,374 947,116 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,384,590 962,876 6,384,590 972,876 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 720,043 - 720,043 - 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 
เกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 720,043 - 720,043 - 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,585) - (33,585) - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 686,458 - 686,458 - 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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11 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

หอ้งชุดซ้ือมำเพื่อขำย - สุทธิ 46,190,364 71,265,474 
คอนโดมิเนียมซ้ือมำเพ่ือขำย 775,499,423 - 

สินคำ้ซ้ือมำขำยไป (สินคำ้พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์) 3,517,380 13,060,272 

รวมสินคำ้คงเหลือ 825,207,167 84,325,746 

 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยและรวมอยูใ่นตน้ทุนขำยเป็นจ ำนวน 32,010,827 บำท (พ.ศ. 2558 : 43,580,961 บำท) 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษทัท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน และอำคำรเพื่อกำรโอนกิจกำรทั้งหมดกบับริษทั ออคิด วลิล ์จ  ำกดั 
ภำยใตก้ำรโอนกิจกำรทั้งหมดตำมประมวลรัษฎำกร และจ่ำยเงินค่ำมดัจ ำในวนัดงักล่ำวจ ำนวน 168 ลำ้นบำท 
 
ตำมมติกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัเขำ้ซ้ือและรับโอน
กิจกำรทั้งหมดของ บริษทั ออคิด วิลล ์จ  ำกัด ดว้ยมูลค่ำ 705 ลำ้นบำท ซ่ึงมีรำคำทุนเดิม 25.43 ลำ้นบำท และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2559 บริษัทได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอำคำรจำกบริษัท ออคิด วิลล์ จ  ำกัด รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 
708.93 ลำ้นบำท (รวมค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง)  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริษทัไดท้ดรองจ่ำยค่ำภำษีเงินไดแ้ละภำษีธุรกิจเฉพำะให้กับ บริษทั ออคิด วิลล์ จ  ำกัด จ ำนวน  
30.16 ลำ้นบำท ซ่ึงมีขอ้ตกลงใหช้ ำระคืนเม่ือบริษทั ออคิด วลิล ์จ  ำกดั ไดรั้บเงินคืนภำษีจำกรำยกำรเขำ้ซ้ือและรับโอนกิจกำรทั้งหมด
จำกกรมสรรพำกร ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้กำรไดรั้บสิทธิกำรยกเวน้ภำษีอำกรดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม พ.ศ. 2559 
และเม่ือบริษทั ออคิด วลิล ์จ  ำกดั ช ำระบญัชีแลว้เสร็จจะน ำเงินดงักล่ำวส่งคืนแก่บริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 คอนโดมิเนียมเพื่อขำยของบริษทัถูกน ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
(หมำยเหตุ 18) ดว้ยมูลค่ำจดจ ำนองจ ำนวน 300 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) 

 
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 8,803,610 7,516,430 8,803,610 7,516,430 

อ่ืน ๆ 3,767,615 3,073,891 3,767,615 3,073,859 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 12,571,225 10,590,321 12,571,225 10,590,289 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนเผ่ือขำย 

 
เงินลงทุนเผือ่ขำย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตรำสำรทุน - - 6,850,400 5,917,200 
ตรำสำรหน้ี 19,801,980 19,191,485 229,801,980 232,594,907 

(หกั)บวก  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ (610,495) - 1,859,727 - 

รวมเงินลงทุนเผือ่ขำย 19,191,485 19,191,485 238,512,107 238,512,107 

 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินลงทุนเผือ่ขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 238,512,107 40,093,613 
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ - 256,652,380 
ยอดขำยหลกัทรัพย ์ (217,311,267) (59,539,133) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (2,009,355) 1,305,247 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 19,191,485 238,512,107 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

38 

 
14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
กลุ่มกิจกำรมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัรำร้อยละของหุ้นท่ีถือ 

 ชนิดของธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษทั เอบีซี อิโนเวชัน่ จ  ำกดั เทคโนโลยแีละ ไทย - 51 
 สำรสนเทศ    
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 510,000 - 
เงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย - 510,000 
หกั  เงินทุนรับคืนจำกเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย (248,647) - 

หกั  ขำดทุนจำกกำรเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย (261,353) - 

ยอดคงเหลือปลำยปี - 510,000 

 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท เอบีซี อิโนเวชั่น จ  ำกัด จ ำนวน 51,000 หุ้น มูลค่ำท่ีได ้
จ่ำยช ำระหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 510,000 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 
ของบริษัท เอบีซี อิโนเวชั่น จ  ำกัด ซ่ึงบริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้กับกระทรวงพำณิชยแ์ล้ว  
เม่ือวนัที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2558 
 
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท เอบีซี อินโนเวชั่น จ  ำกัด คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั 
เลิกบริษทัและช ำระบญัชี ทั้งน้ีบริษทั เอบีซี อินโนเวชั่น จ  ำกัดไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักับกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 
พ.ศ. 2559 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบญัชีเม่ือวนัที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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15 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ส่วน
ปรับปรุง
อำคำร 

 
อุปกรณ์ 

เคร่ืองติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน 

 
ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559       
รำคำทุน - 2,177,708 2,837,895 2,616,822 - 7,632,425 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (501,505) (856,543) (634,513) - (1,992,561) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ - 1,676,203 1,981,352 1,982,309 - 5,639,864 
       
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 1,676,203 1,981,352 1,982,309 - 5,639,864 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 21,856,750 3,284,898 1,364,920 - 749,000 27,255,568 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 23) (228,191) (549,096) (594,408) (419,948) - (1,791,643) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 21,628,559 4,412,005 2,751,864 1,562,361 749,000 31,103,789 
       
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559       
รำคำทุน 21,856,750 5,462,606 4,202,815 2,616,822 749,000 34,887,993 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (228,191) (1,050,601) (1,450,951) (1,054,461) - (3,784,204) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 21,628,559 4,412,005 2,751,864 1,562,361 749,000 31,103,789 
 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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15 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 2,036,600 2,102,045 2,616,822 6,755,467 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (74,685) (360,357) (215,711) (650,753) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,961,915 1,741,688 2,401,111 6,104,714 
     
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,961,915 1,741,688 2,401,111 6,104,714 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 141,108 751,717 - 892,825 
กำรจ ำหน่ำยออกไป     

- รำคำทุน - (16,729) - (16,729) 
- ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - 862 - 862 

ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 23) (426,820) (496,186) (418,802) (1,341,808) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,676,203 1,981,352 1,982,309 5,639,864 
     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 2,177,708 2,837,895 2,616,822 7,632,425 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (501,505) (856,543) (634,513) (1,992,561) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,676,203 1,981,352 1,982,309 5,639,864 
 

ค่ำเส่ือมรำคำในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 228,191 บำท (พ.ศ. 2558: ไม่มี) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนจำกกำรให้
เช่ำและบริกำร และจ ำนวน 1,563,452 บำท (พ.ศ. 2558: 1,341,808 บำท) ไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรและกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยยำนพำหนะ  
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,616,822 2,616,822 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,054,461) (634,513) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,562,361 1,982,309 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรติดต้ัง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559    
รำคำทุน 27,158,975 2,325,000 29,483,975 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,145,636) - (3,145,636) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 24,013,339 2,325,000 26,338,339 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 24,013,339 2,325,000 26,338,339 
ซ้ือสินทรัพย ์ 308,161 1,211,000 1,519,161 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 23) (5,596,148) - (5,596,148) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 18,725,352 3,536,000 22,261,352 
    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    
รำคำทุน 27,467,136 3,536,000 31,003,136 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,741,784) - (8,741,784) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 18,725,352 3,536,000 22,261,352 
    

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558    
รำคำทุน 1,513,650 634,250 2,147,900 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (70,639) - (70,639) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,443,011 634,250 2,077,261 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,443,011 634,250 2,077,261 
ซ้ือสินทรัพย ์ 25,011,075 2,325,000 27,336,075 
โอนสินทรัพย ์ 634,250 (634,250) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 23) (3,074,997) - (3,074,997) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 24,013,339 2,325,000 26,338,339 
    

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558    
รำคำทุน 27,158,975 2,325,000 29,483,975 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,145,636) - (3,145,636) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 24,013,339 2,325,000 26,338,339 
 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 5,596,148 บำท (พ.ศ. 2558: 3,074,997 บำท) ไดร้วมอยู่ใน
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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17 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,622,144 199 1,622,144 199 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 2,587,959 1,361,419 2,587,959 940,718 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำพอ้ยท ์ 138,204 132,041 138,204 132,041 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 223,331 - 223,331 - 
เงินประกนัผลงำน 3,091,963 1,168,200 3,091,963 1,168,200 

เจำ้หน้ีอ่ืน 1,685,707 1,025,811 1,685,707 1,025,811 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 9,349,308 3,687,670 9,349,308 3,266,969 

 
18 เงินกู้ยืม 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

รำยกำรหมุนเวียน   
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 235,327,701 - 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 321,148 301,740 

รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 235,648,849 301,740 
   

รำยกำรไม่หมุนเวียน   
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 250,000,000 - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 1,074,321 1,395,205 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 251,074,321 1,395,205 
   

รวมเงินกูย้มื 486,723,170 1,696,945 

 
กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินในระหวำ่งปีแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - - 
เงินกูย้มืเพ่ิมระหวำ่งปี 229,804,681 - 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย 5,523,020 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 235,327,701 - 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหวำ่งปีแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - - 

เงินกูย้มืเพ่ิมระหวำ่งปี 250,000,000 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 250,000,000 - 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน   
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 235,327,701 - 
อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั - - 

   

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี - - 

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 250,000,000 - 
   

รวมเงินกูย้มื 485,327,701 - 

 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ไม่รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว) มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี - - 

ครบก ำหนดภำยใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 250,000,000 - 

 250,000,000 - 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 

  

อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 ประเภทเงินกู้ วันครบก ำหนดช ำระ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 กำรช ำระดอกเบีย้ 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560  7.5 - รำยเดือน 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  7.5 - รำยเดือน 
เงินกูย้มืระยะยำว 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  MLR - 1 - รำยเดือน 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี 
เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีหลกัประกันเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อขำยของบริษทัท่ีได้มำจำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมดซ่ึง 
ค ้ำประกนัดว้ยมูลค่ำจดจ ำนองเป็นจ ำนวนเงิน 300 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2558: ไม่มี) 
 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 399,252 399,252 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,154,965 1,554,217 

หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (158,748) (256,524) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 1,395,469 1,696,945 

   
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน   
-  ส่วนท่ีหมุนเวยีน 321,148 301,740 

-  ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 1,074,321 1,395,205 

 1,395,469 1,696,945 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 321,148 301,740 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,074,321 1,395,205 

 1,395,469 1,696,945 

 
บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวเพ่ือเช่ำยำนพำหนะกบับริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลำ 5 ปี และบริษทัมีสิทธิเลือกซ้ือ
ยำนพำหนะดงักล่ำวจำกผูใ้หเ้ช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท 
   

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั   
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - - 
   - ครบก ำหนดเกิน 1 ปี 50,000,000 - 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี   
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - - 

   - ครบก ำหนดเกิน 1 ปี - - 

 50,000,000 - 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

46 

 
19 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี  

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใช ้   
      ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน - - 
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใช ้   

      ประโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 36,210 323,303 

 36,210 323,303 
   

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระ   
      ภำยใน 12 เดือน - - 
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระ   

      เกินกวำ่ 12 เดือน (1,128,977) (1,235,793) 

 (1,128,977) (1,235,793) 
   

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (1,092,767) (912,490) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม (912,490) (58,824) 
ลดในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 24) (879,252) (209,624) 

เพ่ิม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 698,975 (644,042) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม (1,092,767) (912,490) 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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19 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กำรวัดมูลค่ำ ภำระผูกพนั 
  เงินลงทุนเผ่ือขำย ผลประโยชน์พนักงำน รวม 

 บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 - 323,303 323,303 
ลดในก ำไรหรือขำดทุน  - (323,303) (323,303) 

เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จ 36,210 - 36,210 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 36,210 - 36,210 

    

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผูกพนั 

  ผลประโยชน์พนักงำน รวม 

 บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 - - 

เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุน  323,303 323,303 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 323,303 323,303 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรวัดมูลค่ำ 

เงินลงทุนเผ่ือขำย 
สัญญำเช่ำทำง

กำรเงิน ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 (824,140) (47,600) (364,053) (1,235,793) 
เพ่ิม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน  161,375 (23,641) (693,683) (555,949) 

เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 662,765 - - 662,765 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 - (71,241) (1,057,736) (1,128,977) 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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19 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรวัดมูลค่ำ 

เงินลงทุนเผ่ือขำย 
สัญญำเช่ำ 
ทำงกำรเงิน ค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 (38,284) (20,540) - (58,824) 
ลดในก ำไรหรือขำดทุน  (141,814) (27,060) (364,053) (532,927) 

ลดในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (644,042) - - (644,042) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 (824,140) (47,600) (364,053) (1,235,793) 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนและรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ได ้
ไม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนั้น กลุ่มกิจกำรมีรำยกำร
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ยกไป เพ่ือหักกลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน 212.56 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2558: 103.94 
ลำ้นบำท) ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลำกำรหกักลบกนัระหวำ่งใน พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 
 

20  ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 2,136,325 1,616,515 

หน้ีสินที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 2,136,325 1,616,515 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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20 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 1,616,515 503,413 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,226,854 1,094,278 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 43,812 18,824 

 2,887,181 1,616,515 

กำรวดัมูลค่ำใหม่   
ผลก ำไรท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (256,053) - 
ผลขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 135,060 - 

ผลก ำไรท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ (471,313) - 

 (592,306) - 

กำรจ่ำยช ำระเงิน   

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (158,550) - 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2,136,325 1,616,515 

 
ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับแต่ละรำยกำร ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 1,226,854 1,094,278 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 43,812 18,824 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน) 1,270,666 1,113,102 

 
ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 67,741 บำท และ 1,202,925 บำท (พ.ศ. 2558 : 47,851 บำท และ 1,065,251 บำท) ได้แสดงอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรตำมล ำดบั ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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20 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (592,306) - 
 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัรำคิดลด 2.13 2.71 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 4.00 3.00 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรค ำนวณ 
 

 

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

สมมุติฐำนทำงกำรเงิน   
อตัรำคิดลด   
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (4.25) (6.13) 
   ลดลงร้อยละ 1 4.56 6.79 

   

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 4.16 7.06 
   ลดลงร้อยละ 1 (3.95) (6.49) 

 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันโครงกำร
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหน้ีสินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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20 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่มีกำรคิดลด : 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ภำยใน 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 85,800 1,293,234 4,416,561 38,049,927 43,845,522 

รวม 85,800 1,293,234 4,416,561 38,049,927 43,845,522 

      
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - 77,660 5,797,108 913,341 6,788,109 

รวม - 77,660 5,797,108 913,341 6,788,109 

 
21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ รวม 

 หุ้น บำท บำท 
    

ทุนจดทะเบียน    
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 3,292,500,000 329,250,000 329,250,000 
จดทะเบียนลดทุน (1,463) (146) (146) 
จดทะเบียนเพ่ิมทุน 8,525,379,838 852,537,984 852,537,984 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 11,817,878,375 1,181,787,838 1,181,787,838 
    

วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 11,817,878,375 1,181,787,838 1,181,787,838 
จดทะเบียนเพ่ิมทุน 645,300,000 64,530,000 64,530,000 
จดทะเบียนลดทุน (645,300,000) (64,530,000) (64,530,000) 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 11,817,878,375 1,181,787,838 1,181,787,838 

 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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21 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   ส่วนเกนิมูลค่ำ  
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว     
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 2,634,000,000 263,400,000 36,500,000 299,900,000 
จดทะเบียนเพ่ิมทุน 5,268,000,000 526,800,000 - 526,800,000 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 7,902,000,000 790,200,000 36,500,000 826,700,000 
     

วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 7,902,000,000 790,200,000 36,500,000 826,700,000 
จดทะเบียนเพ่ิมทุน - - - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 7,902,000,000 790,200,000 36,500,000 826,700,000 

 
ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ ำปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 52 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติั 
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 329,250,000 บำท เป็นจ ำนวน 329,249,993 บำท โดยกำร 
ตดัหุ้นสำมญัท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 71 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 7.10 บำท และบริษทั 
ไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน พ.ศ. 2558 
 
ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ ำปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 52 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติั 
กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 852,537,984 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 329,249,993 บำท เป็นจ ำนวน 
1,181,787,976.70 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 8,525,379,838 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
852,537,984 บำท โดยมีมติกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 
1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 5,268,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท ให้กับผูถื้อหุ้นเดิม ตำมสัดส่วน 

(Rights Offering)ในอตัรำส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10 บำท โดยก ำหนดรำยช่ือ 
ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรำยช่ือตำม  
ม. 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง 
ทั้งจ  ำนวน โดยก ำหนดวนัจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในระหวำ่งวนัท่ี 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ถึงวนัที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
 
บริษทัเรียกช ำระหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีออก และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ดงักล่ำวกับ
กระทรวงพำณิชยใ์นวนัที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บช ำระเงินจำกกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนใน
วนัที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และเร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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53 

 
21 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

 
2) จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1,501,379,838 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท เพื่อส ำรองไวส้ ำหรับกำรปรับรำคำกำรใช้

สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ บริษัท (ใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  
หรือ ABC-W1) 

 
3) จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1,756,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท เพื่อส ำรองไวส้ ำหรับกำรใช้สิทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั (ใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 หรือ ABC-W2)  ท่ีจะจดัสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 

 
ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 
 
ตำมมติท่ีประชุมสำมญัวิสำมญัผูถื้อหุ้นบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติักำรลดทุน 
จดทะเบียนของบริษทั จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,181,787,977 บำท เป็นจ ำนวน 1,181,787,838 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัท่ี
ยงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,392 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 139 บำท และบริษทัไดจ้ดทะเบียน
กำรลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 
ตำมมติท่ีประชุมสำมญัวิสำมญัผูถื้อหุ้นบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติักำรเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 64,530,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,181,787,838 บำท เป็นจ ำนวน 1,246,317,838 บำท โดย
ออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 645,300,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 64,530,000 บำท ทั้งน้ีบริษทั
ไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม พ.ศ. 2559 
 
ตำมมติกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 64,530,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,246,317,838 บำท เป็นจ ำนวน 1,181,787,838 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญัท่ียงัมิได้
ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 645,300,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนทั้ งส้ิน 64,530,000 บำท เน่ืองจำกบริษัทเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ออคิด วลิล ์จ  ำกดั โดยช ำระเป็นเงินสดแทนกำรแลกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทั 
ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
 



บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด (มหำชน)  
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 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือ ABC-W1)  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก และเสนอขำย 658,500,000 หน่วย 
จ ำนวนหุน้ที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวน 658,500,000 หุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท) 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 0.00 บำท 
รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 0.482 บำทต่อหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท (รำคำใชสิ้ทธิน้ีมีผลบงัคบั

ใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอำจเปล่ียนแปลง
ในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 3.11 หุ้น 
(อตัรำกำรใชสิ้ทธิน้ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 
เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อำจเปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังเดียว ณ วนัส้ินสุดของ 
กำรใชสิ้ทธิ 

วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ วนัที่ 11 กนัยำยน พ.ศ. 2557 
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำ

กำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยน และธนัวำคม ตลอดอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสิทธิในแต่ละปีโดยเร่ิมตน้กำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดต้ั้งแต่ท่ี 3 นบัจำก
วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะเร่ิม ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน
ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตรงกบั
วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 5 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 10 กนัยำยน  
พ.ศ. 2562 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 5 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยำยน พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 10 กนัยำยน พ.ศ. 2562) 
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) 
 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2558 และตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั
ประจ ำปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 52 เม่ือวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 ไดมี้กำรอนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั (ใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 หรือ ABC-W2) ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก และเสนอขำย จ ำนวน 1,756,000,000 หน่วย (โดยมีจ ำนวนคงเหลือท่ียงัไม่น ำมำจดัสรรอีก  

1,392 หน่วย) 
จ ำนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวน 1,756,000,000 หุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท) 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 0.00 บำท 
รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1.50 บำทต่อหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท (อำจเปล่ียนแปลงในภำยหลงั 

ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1 หุน้   

(อำจเปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำกำร

สุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยน และธนัวำคม ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
แต่ละปี โดยเร่ิมตน้กำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดต้ั้งแต่ปีท่ี 3 นบัจำกวนัออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีอำยคุรบ 5 ปี และในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 
ตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของบริษทัใหเ้ล่ือนวนั 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 5 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563) 
 
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 หรือ ABC-W2)  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยก ำหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกเป็นวนัท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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22 รำยได้อ่ืน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย 264,132 701,089 264,132 697,926 
รำยไดเ้งินปันผล  71,700 224,750 71,700 224,750 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 8,704,074 154,334 8,704,074 154,334 

อ่ืนๆ 93,415 225,525 93,415 235,525 

รวมรำยไดอ่ื้น 9,133,321 1,305,698 9,133,321 1,312,535 

 
23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (740,881,421) 22,772,598 (740,881,421) 22,772,598 
ซ้ือสินคำ้มำเพื่อขำย 84,858 16,274,423 84,858 16,274,423 
ซ้ือคอนโดมิเนียมมำเพื่อขำย 775,499,423 - 775,499,423 - 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 27,832,290 27,959,414 27,832,290 27,959,414 
ค่ำเส่ือมรำคำ 1,791,643 1,341,808 1,791,643 1,341,808 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 5,596,148 3,074,997 5,596,148 3,074,997 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ 1,251,990 - 1,251,990 - 
ค่ำโฆษณำและค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 9,314,706 11,777,503 9,314,706 11,777,503 
ค่ำบริกำรวชิำชีพ 10,240,998 6,440,000 10,240,998 6,020,000 
ค่ำสำธำรณูปโภค 694,836 462,665 694,836 462,665 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรประมูลสินทรัพย ์ 4,165,820 2,693,685 4,165,820 2,693,685 
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24 ภำษีเงินได้ 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน :   

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี - - 

รวมภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน - - 

   
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :   

รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 879,252 209,624 

รวมภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 879,252 209,624 
   

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 879,252 209,624 

 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี : 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้ (107,844,766) (73,314,547) (108,029,510) (72,878,699) 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 20) (21,568,953) (14,662,909) (21,605,902) (14,575,740) 
ผลกระทบ     
   รำยไดท่ี้ตอ้งเสียภำษี 378,610 - 378,610 - 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 1,155,998 649,788 1,155,998 649,788 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัภำษีเงินไดเ้พ่ิม (773,214) - (773,214) - 
   ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้     

      รอกำรตดับญัชี 21,686,811 13,803,497 21,723,760 13,716,328 

ภำษีเงินได ้ 879,252 209,624 879,252 209,624 

 
อตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียเป็นร้อยละ - 0.82 (พ.ศ. 2558: ร้อยละ - 0.29) 
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25 ขำดทุนต่อหุ้น 

 
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งปี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ     
   ของบริษทัใหญ่ (บำท) (108,681,579) (73,315,506) (108,908,762) (73,088,323) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 7,902,000,000 5,405,112,329 7,902,000,000 5,405,112,329 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 

 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

26 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคล
ท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำร
และพนักงำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่ำนั้ น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทัถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลรังรองธำนินทร์ ในสัดส่วนร้อยละ 65.94 (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 73.53) จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 34.06 
(พ.ศ. 2558: ร้อยละ 26.47) ถือโดยบุคคลทัว่ไป และรำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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26 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำบริกำร     
   บริษทัยอ่ย - - - 10,000 
 

ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกลุ่มกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 10,615,233 10,802,000 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 406,745 921,631 

 11,021,978 11,723,631 
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27 ภำระผูกพนั 

 
ก) ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท 
   

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยรอกำรพฒันำ 7,267,720 - 
 

ข) ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำ 
 
ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ี 
ไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บำท บำท 
   

ตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน   
ภำยใน 1 ปี 53,400,000 2,527,922 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 19,200,000 78,505 

 72,600,000 2,606,427 

ตำมสัญญำบริกำร   
ภำยใน 1 ปี 6,247,316 1,822,800 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 253,160 2,343,600 

 6,500,476 4,166,400 
   

รวม 79,100,476 6,772,827 
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27 ภำระผูกพนั (ต่อ) 

 

ค) หนังสือค ำ้ประกนัของธนำคำร 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร เพ่ือรับช ำระเงินค่ำน ้ ำประปำโดยเรียกเก็บเงิน
ผ่ำนบัญชีบตัรเอบีซีพอ้ยท์จ  ำนวน 500,000 บำท เพ่ือช ำระค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคจ ำนวน 2,440,000 บำท เพื่อช ำระเงิน 
ค่ำสินค้ำและ/หรือค่ำบริกำรจ ำนวน 2,000,000 บำท และเพื่อให้บริกำรช ำระเงินระบบออนไลน์และออฟไลน์จ ำนวน 
10,000,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 14,940,000 บำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 : บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออก
โดยธนำคำร เพ่ือรับช ำระเงินค่ำน ้ ำประปำ โดยเรียกเก็บเงินผ่ำนบัญชีบัตรเอบีซีพอ้ยท์จ  ำนวน 500,000 บำท เพื่อช ำระ
ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคจ ำนวน 10,000 บำท และเพื่อใช้ในกำรซ้ือทรัพยสิ์นในอนำคต จ ำนวน 51,456,481 บำท รวมเป็น
จ ำนวนทั้งส้ิน 51,966,481 บำท) ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ำเงินฝำกธนำคำรมำใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 


