
บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r�จาํกดั (มหาชน) 

�Á�·¤�ºÉ°�“�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́�”)

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะของบริษัทระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ออกใหม่) 

ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2557



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥rจาํกดั �¤®µ�����Á�·¤�ºÉ°�“�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́�”)

�oµ¡ Á�oµÅ�o °��µ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�¦ ª ¤Â̈ ³ ��Â ���µ�³�µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́���ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และงบกาํไรขาดทุน

Á�È�Á ¦ È�¦ ª ¤ Â̈ ³ ���ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́���Â ���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º° ®»o�¦ ª ¤ Â̈ ³ ��Â ���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และ���¦ ³ Â Á�·� �¦ ª ¤ Â̈ ³ ���¦ ³ Â Á�·� �Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́ Îµ®¦ �́�ª � µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́Á�̧¥ª �́��

Â̈ ³ ®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â��¥n°�°��¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะ

�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน) �µ¤ ¨ Îµ�́���¹É��¼o�¦ ·®µ¦ �°�กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Á®¨ nµ�̧Ê�µ¤ ¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�34 Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ � nª ��oµ¡ Á�oµÁ�È��¼o¦ �́�·��°�Ä��µ¦ Ä®o�o°  ¦ »�

Á�̧É¥ª �́��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �́��̈nµª �µ��̈�µ¦  °��µ��°��oµ¡ Á�oµ

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” �µ¦  °��µ��́��̈nµª �¦ ³ �°��oª ¥��µ¦ Ä�oª ·�̧�µ¦  °��µ¤�»�̈µ�¦ �¹É� nª �Ä®�nÁ�È��¼o¦ �́�·��°��oµ��µ¦ Á�·�

และบัญชี Â̈ ³ �µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®rÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥�Â¨ ³ ª ·�̧�µ¦  ° ��µ�° ºÉ���µ¦  °��µ��̧Ê¤�̧° �Á���Îµ�́��ª nµ�µ¦ �¦ ª � ° ��µ¤ ¤ µ�¦ �µ�

�µ¦  °��́��̧��ÎµÄ®o�oµ¡ Á�oµÅ¤n µ¤µ¦ �Å�o�ª µ¤Á�ºÉ° ¤ É́�ª nµ�³ ¡ �Á¦ ºÉ°��̧É¤�̧́¥ Îµ�́��́Ê�®¤��¹É�° µ�¡ �Å�o�µ��µ¦ �¦ ª � °���́��́Ê��oµ¡ Á�oµ

จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงิ�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧É °��µ�

ข้อสรุป 

�oµ¡ Á�oµÅ¤n¡ � ·É��̧ÉÁ�È�Á®�»Ä®oÁ�ºÉ° ª nµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �́��̈nµª Å¤nÅ�o�́��Îµ�¹Ê��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�34 Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�

ระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้



การออกงบการเงินใหม่ 

Ã�¥¤ ·Å�oÂ ���ª µ¤Á®È�° ¥nµ�¤Á̧�ºÉ°�Å���oµ¡ Á�oµ�°Ä®oสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 �¹É�¦ ³ �»ª nµขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

�°��¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́���¤®µ���� Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดมี้การแกไ้ขและออกใหม่รายงานของ

�¼o °��́��̧¦ �́°�»�µ���́��̧ÊÅ�o° °�Â��¦ µ¥�µ�̈�ª �́�̧É�14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 �¹É�Â ��ขอ้สรุปต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัเดิม 

�¦ ³  ·��·Í Á¥ºÉ°�«¦ �̧»̈

�¼o °��́��̧¦ �́°�»�µ�Á̈��̧É�4174

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

กรุงเทพมหานคร 

22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 



�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 64,328,836 34,438,054 8,695,085 4,867,890

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- สุทธิ 6 457,776,293 93,412,794 78,177,680 46,477,460

¨ ¼�®�̧Ê�µª Å¦ n�- สุทธิ 7 675,357,605 1,024,840,798 25,678,492 27,603,618

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 1,508,136,610 666,115,232 - -

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 9 36,120,287 39,593,191 20,239,768 25,680,748

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,741,719,631 1,858,400,069 132,791,025 104,629,716

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 20 - - 611,499,325 451,409,325

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,270,478,100 1,270,478,100

Á�·�̈��»��́Éª Å� 1,909,950 1,909,950 502,175 502,175

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�- สุทธิ 11 2,032,675,760 1,800,305,907 30,787,203 31,774,223

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 224,359,790 234,484,632 14,048,553 13,963,895

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 1,909,158 2,788,638 - 879,481

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,260,854,658 2,039,489,127 1,927,315,356 1,769,007,199

รวมสินทรัพย์ 5,002,574,289 3,897,889,196 2,060,106,381 1,873,636,915

กรรมการ   ________________________________

ª �́�̧É���������________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม
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�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบญัชี 30,860,506 43,645,574 - -

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 12, 20 1,821,704,208 842,601,609 250,891,156 248,118,317

Á�oµ®�̧Ê�nµ®»o� - 999,400 - 999,400

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� 13 1,531,249,529 1,471,361,222 580,000,000 400,000,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 13 85,248,322 85,116,470 - -

 nª ��°�®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·�

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 13 12,676,308 14,874,495 762,862 1,179,778

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,188,279 29,632,013 1,495,345 -

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 14 31,034,079 34,879,250 3,380,868 4,564,921

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 3,551,961,231 2,523,110,033 836,530,231 654,862,416

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 682,286,661 691,907,648 - -

®�̧Ê ·� �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 13 14,036,274 15,486,033 - 10,656

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 33,963,571 32,710,569 13,707,366 13,284,077

730,286,506 740,104,250 13,707,366 13,294,733

4,282,247,737 3,263,214,283 850,237,597 668,157,149

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

¦ ª ¤®�̧Ê ·�
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�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 676,750,000 หุน้ 

   มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000

�»��̧É° °�Â̈ ³ �Îµ¦ ³ Â̈ oª

หุน้สามญั 507,567,500 หุน้ 

   มูลค่าชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 15 507,567,500 507,567,500 507,567,500 507,567,500

ส่วนเกิน / �ÎÉµ-Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµÁ�·�̈��»� (417,976) (417,976) (417,976) (417,976)

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 11,504,750 11,504,750 11,504,750 11,504,750

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 16 1,857,898 1,857,898 1,857,898 1,857,898

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 199,689,551 114,138,032 689,356,612 684,967,594

720,201,723 634,650,204 1,209,868,784 1,205,479,766

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 124,829 24,709 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 720,326,552 634,674,913 1,209,868,784 1,205,479,766

5,002,574,289 3,897,889,196 2,060,106,381 1,873,636,915

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧Ê

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�(ต่อ)
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�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 999,724,188 1,265,650,654 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (741,980,406) (855,672,201) - -

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 257,743,782 409,978,453 - -

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 17 7,796,278 6,039,905 37,845,948 26,709,549

ค่าใชจ่้ายในการขาย (63,516,364) (70,423,550) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (64,540,350) (63,790,481) (25,505,870) (20,782,407)

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ� (3,258,607) (927,992) (277,261) (927,992)

ตน้ทุนทางการเงิน (28,882,991) (27,163,947) (6,263,112) (458,675)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 105,341,748 253,712,388 5,799,705 4,540,475

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18 (19,690,109) (51,192,866) (1,410,687) (1,214,009)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 85,651,639 202,519,522 4,389,018 3,326,466

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 85,551,519 201,946,340 4,389,018 3,326,466

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 100,120 573,182 - -

85,651,639 202,519,522 4,389,018 3,326,466

�ÎµÅ¦ �n°®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ��(บาท) 19

กาํไรสาํหรับงวด 0.17 0.63 0.01 0.01

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน) 

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o�

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557

°��r�¦ ³�°�° ºÉ�

จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

�»��̧É° °�Â̈ ³ ส่วนเกนิ สํารองตาม การปรับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ ¸

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่ายุติธรรม ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

¥°���Á®¨ º°�o��ª����ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 991,743,828 (417,976) 1,512,256,000 903,193 1,513,159,193

�̈�¦ ³ ���µ�¦ µ¥�µ¦ �ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - (877,605,796) - (877,605,796) (878,484) (878,484,280)

¥°���Á®¨ º° �̧É�¦ �́�¦ »�Â̈ oª 507,567,500 11,504,750 1,857,898 114,138,032 (417,976) 634,650,204 24,709 634,674,913

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 85,551,519 - 85,551,519 100,120 85,651,639

¥°���Á®¨ º° �̈µ¥�ª����ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 199,689,551 (417,976) 720,201,723 124,829 720,326,552

¥°���Á®¨ º°�o��ª����ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 320,000,000 - 258,579 1,040,655,537 (417,976) 1,360,496,140 1,732,252 1,362,228,392

�̈�¦ ³ ���°��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧ - - - 12,931,247 - 12,931,247 - 12,931,247

�̈�¦ ³ ���µ�¦ µ¥�µ¦ �ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - (933,006,289) - (933,006,289) (933,940) (933,940,229)

¥°���Á®¨ º° �̧É�¦ �́�¦ »�Â̈ oª 320,000,000 - 258,579 120,580,495 (417,976) 440,421,098 798,312 441,219,410

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 201,946,340 - 201,946,340 573,182 202,519,522

สาํรองตามกฎหมาย - - 1,599,319 (1,599,319) - - - -

¥°���Á®¨ º° �̈µ¥�ª����ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2556 320,000,000 - 1,857,898 320,927,516 (417,976) 642,367,438 1,371,494 643,738,932

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน) 

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o�

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557

 nª ��¦ ³�°�° ºÉ�

จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

�»��̧É° °�Â̈ ³ ส่วนเกนิมูลค่า สํารองตาม การปรับมูลค่า

ชําระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ยุติธรรม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

¥°���Á®¨ º°�o��ª����ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 684,967,594 (417,976) 1,205,479,766

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 4,389,018 - 4,389,018

¥°���Á®¨ º° �̈µ¥�ª����ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 689,356,612 (417,976) 1,209,868,784

¥°���Á®¨ º°�o��ª����ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 320,000,000 - 258,579 880,301,575 (417,976) 1,200,142,178

�̈�¦ ³ ���°��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧ - - - 7,885,644 - 7,885,644

¥°���Á®¨ º° �̧É�¦ �́�¦ »�Â̈ oª 320,000,000 - 258,579 888,187,219 (417,976) 1,208,027,822

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 3,326,466 - 3,326,466

สาํรองตามกฎหมาย - - 1,599,319 (1,599,319) - -

¥°���Á®¨ º° �̈µ¥�ª����ª �́�̧É�31 มนีาคม พ.ศ. 2556 320,000,000 - 1,857,898 889,914,366 (417,976) 1,211,354,288

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧Ê

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

กาํไรสะสม
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�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 105,341,748 253,712,388 5,799,705 4,540,475

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µÂ̈ ³ �nµ�́��Îµ®�nµ¥ 23,083,086 14,143,468 1,190,631 2,253,255

- �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ¨ �¤¼̈�nµ 1,158 - - -

- กาํไรบวกกลบัรายการดอ้ยค่าเงินลงทุน - (56,265) - (56,265)

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัเลิกจา้ง 1,253,002 719,667 423,289 272,986

- ตน้ทุนทางการเงิน 28,882,991 27,163,947 6,263,112 458,675

- �°�Á�̧Ê¥¦ �́ 17 (1,499,379) (1,053,921) (8,860,851) (662,943)

- �µ��»��µ��µ¦ �́��Îµ®�nµ¥�̧É�·��° µ�µ¦

      และอุปกรณ์ 264,613 927,992 264,613 927,992

�¦ ³ Â Á�·� ��n°��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°� ·��¦ ¡́ ¥r

Â̈ ³ ®�̧Ê ·��ÎµÁ�·��µ� 157,327,219 295,557,276 5,080,499 7,734,175

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��ÎµÁ�·��µ�

- ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� (364,363,499) (276,830,129) (23,336,589) (19,723,921)

- ¨ ¼�®�̧Ê�µª Å¦ n� 349,483,193 295,727,784 1,925,126 2,985,442

- สินคา้คงเหลือ (842,022,536) (862,798,565) - -

-  ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 3,472,904 (98,990,791) 5,440,980 84,676

-  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 879,480 2,425,896 879,481 577,595

- Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 970,637,054 999,947,475 3,607,219 (6,854,843)

- ®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� (3,845,171) (206,897,088) (1,184,054) (1,634,251)

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 271,568,644 148,141,858 (7,587,338) (16,831,127)

- จ่ายภาษีเงินได้ (9,000) - - -

- จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (20,417,446) (27,163,947) (7,097,492) (458,675)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

กิจกรรมดาํเนินงาน 251,142,198 120,977,911 (14,684,830) (17,289,802)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧Ê

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ 1,499,379 1,053,921 497,220 662,943

Á�·� �Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��

(Á¡ ·É¤�¹Ê�) ลดลง - - (160,090,000) 12,520,000

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ° �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r (255,717,553) (82,087,891) (468,223) -

Á�oµ®�̧Ê�nµ®»o� (999,400) - (999,400) -

เงินสด(จ่ายชาํระ)¦ �́Á¡ ·É¤�µ�®�̧Ê ·�

ตามสญัญาเช่าการเงิน (3,647,946) (1,578,341) (427,572) 189,110

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจาก

กิจกรรมลงทุน (258,865,520) (82,612,311) (161,487,975) 13,372,053

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

Á�·� �¦ �́�µ�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� 13 47,103,239 - 180,000,000 -

�nµ¥�º�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� - (59,801,245) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 - 30,820,000 - -

�nµ¥�º�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �µ� �µ�́��µ¦ Á�·�Â̈ ³ ° ºÉ�Ç (9,489,135) - - -

�nµ¥�º�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �µ��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 13 - (8,157,853) - (157,853)

กิจกรรมจดัหาเงิน 37,614,104 (37,139,098) 180,000,000 (157,853)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

Á¡ ·É¤�¹Ê�(ลดลง) สุทธิ 29,890,782 1,226,502 3,827,195 (4,075,602)

คงเหลือตน้งวด 34,438,054 66,643,183 4,867,890 8,202,831

คงเหลือปลายงวด 64,328,836 67,869,685 8,695,085 4,127,229

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧Ê

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจาก

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

11

1 �o° ¤ ¼̈�́Éª Å�

บริษทั �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r�จาํกดั (มหาชน) �Á�·¤�ºÉ°�“�¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́�”) (“บริษทั”) เป็นบริษทั�Îµ�́���¹É��́��́Ê��¹Ê�และดาํเนิน

กิจการในประเทศไทย Á¤ºÉ° ª �́�̧É 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2507 Â̈ ³ ¤ �̧̧É° ¥¼n�µ¤�̧ÉÅ�o���³ Á�̧¥�Åª o��́��̧Ê

สาํนกังานใหญ่ : �́Ê�° ¥¼nÁ̈��̧É�237 หมู่ 2 ตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 

 Îµ�́��µ� µ�µ�̧É�1 : �́Ê�° ¥¼nÁ̈��̧É�128/77-78 �́Ê��7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400

Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��rÄ��µ¦ ¦ µ¥�µ��o° ¤ ¼̈�¹�¦ ª ¤Á¦ ¥̧��¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́¥nอยวา่กลุ่มบริษทั

�µ¦ �¦ ³ �°��µ¦ �»¦ �·��°��̈»n¤�¦ ·¬�́� µ¤µ¦ � ¦ »�Å�o�́��̧Ê

1) �»¦ �·��̈·�Â̈ ³ �Îµ®�nµ¥�ÎÊµ�µ̈ �¦ µ¥Â̈ ³ �µ��ÎÊµ�µ̈

2) ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร

3) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

4) �»¦ �·�° ºÉ�Ç

ขอ้มลูทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาล�¹É�¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�Â̈ ³ ° °�Ä®¤n�̧Ê��®¤µ¥Á®�»�24)

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั Á¤ºÉ° ª �́�̧É 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤ ¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â̈ ³ �o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�¡ µ³�¦ ·¬�́¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧É�ÎµÁ �° �̧ÊÅ�o¤�̧µ¦  °��µ�Â�n¥�́Å¤nÅ�o�¦ ª � °�

2 นโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤ ¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â̈ ³�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�¡ µ³�¦ ·¬�́¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Å�o�́��Îµ�¹Ê��µ¤®¨ �́�µ¦ �́��̧�̧É¦ �́¦ °��́Éª Å�

ในประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 �¹É�®¤µ¥�¹�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧�̧É° °�£µ¥Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและ

�ÎµÁ �° ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�®¨ �́����Â ���µ�³�µ¦ Á�·�����ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È����Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�

 nª ��°��¼o�º° ®»o�Â̈ ³ ���¦ ³ Â Á�·� ���Å�o�́��ÎµÄ®oÁ�È�¦ ¼�Â���̧É ¤�¼รณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

�̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r� nª�®¤µ¥Á®�»�¦ ³�°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·��́��ÎµÁ�È�Â��¥n° Ä®o °��̈o°��́�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧Å�¥���́��̧É�34

(ปรับปรุง 2555) Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �Â̈ ³ Å�oÁ¡ ·É¤®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·��µ¤�o°�Îµ®��Ä��¦ ³ �µ«

คณะก¦ ¦ ¤�µ¦ �Îµ�́�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�̧É° °�£µ¥Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê�ª ¦ ° nµ��¼n�́����µ¦ Á�·��°�¦ °��̧�́��̧ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ขอ้¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ ��́�£µ¬µ° �́�§¬�́��Îµ�¹Ê��µ��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ £µ¬µÅ�¥�̧É�́��Îµ�µ¤��®¤µ¥�

Ä��¦ �̧�̧É¤Á̧�ºÊ°�ª µ¤�́�Â¥o��́�®¦ º° ¤�̧µ¦ �̧�ª µ¤Ä� °�£µ¬µÂ���nµ��́��Ä®oÄ�o�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ ��́�£µ¬µÅ�¥

เป็นหลกั 

�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �́��Îµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Á�È��Ã¥�µ¥Á�̧¥ª �́��́��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �́��Îµ

���µ¦ Á�·� Îµ®¦ �́�ª ��̧�́��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

¦ µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Á�È��¦ Ế��¦ µª Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª ��̧�́��̧�³ Â ��Á�È��nµÄ�o�nµ¥®¦ º° �nµÄ�o�nµ¥¦ ° �µ¦ �́��́��̧Ã�¥Ä�oÁ���r

เดียวกบัการแสดงราย�nµ¥Á�È��nµÄ�o�nµ¥®¦ º°�nµÄ�o�nµ¥¦ °�µ¦ �́��́��̧���ª �́ ·Ê��ª��̧�́��̧

£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �́Ê��oµ��nµ¥Åª oÃ�¥Ä�o° �́¦ µ£µ¬Á̧�̧¥ª �́��̧ÉÄ�o�́��̈�ÎµÅ¦ ¦ ª ¤�́Ê��̧�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª ข้อง 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧Â̈ ³ ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�Â̈ ³ �µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��¹É�¤�̧̈�́��́�Ä�o Îµ®¦ �́

¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧Á¦ ·É¤�o�Ä�®¦ º° ®¨ �́ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤�̧́��̧Ê

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�1 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�7 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �ÎµÁ �°���µ¦ Á�·�

Á¦ ºÉ°� งบกระแสเงินสด 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�12 (ปรับปรุง 2555) Á¦ ºÉ°��£µ¬Á̧�·�Å�o

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�17 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�18 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�19 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานกา¦ �́��̧��́��̧É�21 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°�� �́�µÁ�nµ

Á¦ ºÉ°��รายได ้

Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ Ã¥��r�°�¡ �́��µ�

Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ ���µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́ยน 

เงินตราต่างประเทศ

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�24 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�28 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานกµ¦ �́��̧��́��̧É�31 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

Á¦ ºÉ°�เงินลงทุนในบริษทัร่วม

Á¦ ºÉ°�� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�34 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�36 (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการบญั�̧��́��̧É�38 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈

Á¦ ºÉ°�การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��(ต่อ)

มาตรฐานการบญัชีÂ̈ ³ ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�Â̈ ³ �µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��¹É�¤�̧̈�́��́�Ä�o Îµ®¦ �́

¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧Á¦ ·É¤�o�Ä�®¦ º° ®¨ �́ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤�̧́��̧Ê(ต่อ)

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�2

   (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบ�ั�̧É�3

   (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È�Á���r

Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�5

   (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�8

   (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧��̧É�º° Åª oÁ¡ ºÉ°�µ¥Â̈ ³ �µ¦ �ÎµÁ�·��µน 

�̧É¥�Á̈·�

Á¦ ºÉ°��ส่วนงานดาํเนินงาน

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�1 Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�®�̧Ê ·��̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ ¦ ºÊ°�°��

�µ¦ �¼¦ �³�Â̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É¤ ¸̈ �́¬�³ �̈oµ¥�̈¹��́�

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�4 Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�ª nµ�o° ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�5 Á¦ ºÉ°�� ·��·Ä� nª �Å�oÁ ¥̧�µ��°��»��µ¦ ¦ ºÊ°�°���µ¦ �¼¦ �³ Â̈ ³

   การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�7 Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ �́�¦ »�¥o°�®¨ �́£µ¥Ä�o¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�29

Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä� £µ¡ Á«¦ ¬��·��̧É¤ Á̧�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ �

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�10 Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â̈ ³ �µ¦ �o° ¥�nµ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�12 Á¦ ºÉ°���o°��̈� ¤́��µ��¦ ·�µ¦

การตีความมาตรฐานการรา¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�13 Á¦ ºÉ°��โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�17 Á¦ ºÉ°��µ¦ �nµ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ¤nÄ�nÁ�·� �Ä®oÁ�oµ�°�

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�18 Á¦ ºÉ°��การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบ�ั�̧��́��̧É�15 Á¦ ºÉ°�� ·É��¼�Ä� �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�27 Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�Á�ºÊ° ®µ�°�¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �́�¦ ¼�Â���°�

กฎหมายตามสัญญาเช่า 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�29 Á¦ ºÉ°��การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีควา¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�32 Á¦ ºÉ°��สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��(ต่อ)

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชั�Á��Á�̧É¥ª �́��µ¦ Â�̈� £ µ¡ �°�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�

�̧É�µ¦ �́� ·�Ä�Á�È��°��¼o�º°�¦ µ µ¦ ��³ Å¤n¤ �̧̈�¦ ³ ���́��µ¦ �́��¦ ³ Á£��°�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�Ä� nª ��̧ÉÁ�È�®�̧Ê ·��

�°��µ��̧Ê¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�1 ยงัได้อธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของว่า กิจการอาจแสดงรายละเอียด

�µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È��Â�n̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ Ä���Â ���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°�Á�oµ�°�®¦ º° Ä�®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°�

���µ¦ Á�·�° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É�Å�o��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��́��̈nµª Å¤n n��̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�7 (ปรับปรุง 2555��Å�o¤�̧µ¦ ° �·�µ¥Ä®o�́�Á���¹Ê�ª nµ��nµÄ�o�nµ¥�̧É�n° Ä®oÁ�·��µ¦ ¦ �́¦ ¼o ·��¦ ¡́ ¥r

Ä���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�Á�nµ�́Ê���¹� µ¤µ¦ ��́��¦ ³ Á£�Á�È��·��¦ ¦ ¤ ¨ ��»���µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��́��̈nµª Å¤n n��̈�¦ ³ ��

ต่อกลุ่มบริษทั

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�12 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�Á¡ ·É¤Á�·¤�o° ¥�Áª o��°�®¨ �́�µ¦ �̧É¤ °̧ ¥¼nสําหรับการวดัมูลค่า

�°� ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧®¦ º° ®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�

�¹É�ª �́¤ ¼̈�nµ�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�12 ��́��̧ÉÄ�o° ¥¼nÄ��́��»�́��Îµ®��Ä®o�·��µ¦ ª �́�nµ£µ¬Á̧�·�Å�o

รอการตดับ�ั�̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́� ·��¦ ¡́ ¥rÃ�¥�¹Ê��́��µ¦ �µ��µ¦ �r�°��·��µ¦ Á�̧É¥ª �́�¤¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º��µ�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧

�°� ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Ä�o®¦ º°�µ��µ¦ �µ¥��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ���́��̧ÊÅ�o¤�̧µ¦ Á¡ ·É¤Á�·¤Á�̧É¥ª �́��o°  ¤¤�·�µ�ª nµ�¦ µ�µ�µ¤�́��̧

�°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��¹É�ª �́¤ ¼̈�nµÃ�¥Ä�o¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º�Ã�¥�µ¦ �µ¥��°��µ��̧ÊÅ�o¤�̧µ¦ ¦ ª ¤

�µ¦ �̧�ª µ¤��́��̧É�21 Á¦ ºÉ°�£µ¬Á̧�·�Å�o-�µ¦ Å�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ¤nÅ�o�·��nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ�̧É�̧¦ µ�µÄ®¤n�Á�È� nª ��°�

¤µ�¦ �µ���́��̧É�12 (ฉบบัปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�17 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤�̧µ¦ �́�Â�ª �µ���·�́�· Îµ®¦ �́�µ¦ Á�nµ�̧É�·��¹É�¤ °̧ µ¥»�µ¦ Ä�o�µ�Å¤n�Îµ�́�

Ä®oÁ�È� �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��¤µ�¦ �µ�Å�o¤�̧µ¦ Â�oÅ�Ä®o�́�Á���¹Ê�Á�̧É¥ª �́��µ¦ Á�nµ�̧É�·�Â̈ ³ ° µ�µ¦ Ã�¥�³ �o°�¤�̧µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ

Â¥��µ��́�ª nµ��ª ¦ �́��¦ ³ Á£�Á�È� �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·�®¦ º°  �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ�Ã�¥Ä�o®¨ �́�µ¦ �́Éª Å��̧É�̈nµª Ä�¤µ�¦ �µ�

�µ¦ �́��̧��́��̧É�17 การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�18 (ปรับปรุง 2555) ไดต้ดัภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชีของมµ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�18 ออก 

การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�19 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤�̧µ¦ �́��o°�ª µ¤Ä� nª ��°��µ¦ ��·�́�·Ä��nª �Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°�¤µ�¦ �µ�

�µ¦ �́��̧��́��̧É�19 �̧ÉÄ�o° ¥¼nÄ��́��»�́�° °���µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��́��̈nาวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�21 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤�̧µ¦ °�·�µ¥Ä®o�́�Á��Á�̧É¥ª �́��µ¦ �́��¹��́��̧��̈ ³  ¤�°��̈�nµ��µ�

° �́¦ µÂ̈ �Á�̈ Ȩ́¥�¦ °�µ¦ �́��́��̧�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��µ¦ �Îµ®�nµ¥®¦ º° �µ¦ �Îµ®�nµ¥�µ� nª ��°�®�nª ¥�µ�Ä��nµ��¦ ³ Á�«�ª ·�̧�µ¦

ทางบัญชีดังกล่µª �o° �Ä�oª ·�̧�µ¦ �¦ �́Å��oµ�®�oµ�¹É�¤ �̧̈ �́��́�Ä�o Îµ®¦ �́¦ ° �¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É¤ ª̧ �́Á¦ ·É¤Ä�®¦ º° ®¨ �́ª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรµ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��(ต่อ)

¤ µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�24 (ปรับปรุง 2555��Å�o¤ �̧µ¦ ¥�Á̈ ·��µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈ Îµ®¦ �́�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o° ��́�¦ �́�µ¨

Ã�¥¥�Á̈·��µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧� Îµ®¦ �́¦ µ¥�µ¦ �́Ê�®¤��̧ÉÁ�·��¹Ê��́�¦ �́�µ̈ Â̈ ³ ®�nª ¥�µ�° ºÉ�Ç�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��

�°��µ��̧ÊÅ�o¤�̧µ¦ �Îµ®���Îµ�·¥µ¤�°��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�¦ �́�µ̈ Ä®o�nµ¥Â̈ ³ �́�Á���¹Ê����µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��́��̈nµª

ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�28 (ปรับปรุง 2555��Å�o¤�̧µ¦ ° �·�µ¥Ä®o�́�Á���¹Ê� Îµ®¦ �́�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�µ�วิธี 

ส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธียอ้นหลัง

Ä�Á¦ ºÉ°��̧Ê��¦ �̧�̧É�·��µ¦  ¼�Á ¥̧° ·��·¡ ¨ ° ¥nµ�¤ �̧́¥ Îµ�́�� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��¦ ·¬�́�́��̈nµª �̧É��Á®¨ º° ° ¥¼n�o°�ª �́¤ ¼̈�nµ�oª ¥ª ·�̧

¥»�·�¦ ¦ ¤��µ¦ �¦ �́�¦ »�Á¦ ºÉ°��̧Ê�o°�Ä�oª ·�̧�¦ �́Å��oµ�®�oµ�¹É�¤�̧̈�́��́�Ä�o Îµ®¦ �́¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧�̧É¤ ª̧ �́Á¦ ·É¤Ä�®¦ º° ®¨ �́

ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�31 (ปรับปรุง 2555��Å�o¤�̧µ¦ ° �·�µ¥Ä®o�́�Á���¹Ê� Îµ®¦ �́�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�µ�ª ·�̧

ส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธียอ้นหลัง

Ä�Á¦ ºÉ°��̧Ê��¦ �̧�̧É�·��µ¦  ¼�Á ¥̧�µ¦ �ª ��»¤ ¦ nª ¤Å�oÁ ¥̧Ä��¦ ·¬�́�́��̈nµª �̧É��Á®¨ º° ° ¥¼n�o°�ª �́�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤��µ¦ �¦ �́�¦ »�

Á¦ ºÉ°��̧Ê�o°�Ä�oª ·�̧�¦ �́Å��oµ�®�oµ�¹É�¤�̧̈�́��́�Ä�o Îµ®¦ �́¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧�̧É¤ ª̧ �́Á¦ ·É¤Ä�®¦ º° ®¨ �́ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2554 

เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�34 (ปรับปรุง 2555��Å�o¤�̧µ¦ Á�o�®¨ �́�µ¦ �°��µ¦ Á�·�Á�¥�̧Éมีอยู่ในปัจจุบนัสําหรับเหตุการณ์

Â¨ ³ ¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��Ã�¥¤�̧µ¦ Á¡ ·É¤Á�·¤�o°�Îµ®��Á�̧É¥ª �́��µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Ä®o�¦ ° ��̈»¤�µ¦ Á�·�Á�¥Á�̧É¥ª �́�

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤���oµ®µ�¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́���Â̈ ³ �o°�¤�̧µ¦ �¦ �́�o° ¤ ¼̈�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Ä®oÁ�È��́��»�́��µ��o° ¤ ¼̈̈ nµ »�

ของรายงานประจาํปีการปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�36 (ปรับปรุง 2555��Å�o¤�̧µ¦ ° �·�µ¥�µ¦ �́� nª ��nµ�ª µ¤�·¥¤Ä®o®�nª ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�n° Ä®oÁ�·�

Á�·� ���³�o°�Å¤nÁ�·��ª nµ nª ��µ��ÎµÁ�·��µ��n°��µ¦ ¦ ª ¤  nª ��µ���µ¤�̧ÉÅ�o¦ ³ �»Åª oÄ�¤µ�¦ �านการรายงานทางการเงิน

��́��̧É�8 Á¦ ºÉ°�� nª ��µ��ÎµÁ�·��µ���µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��́��̈nµª Å¤n n��̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

มาตรฐานการบญัชี��́��̧É�38 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤�̧µ¦ °�·�µ¥Ä®o�́�Á���¹Ê�Á�̧É¥ª �́� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ���̧É µ¤µ¦ �Â�n�Â¥�

Å�o�̧ÉÅ�o�µ��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·��Ã�¥ ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ���o°�¦ �́¦ ¼oÂ¥��nµ�®µ��µ��nµ�ª µ¤�·¥¤� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ���̧É�nµ��́�

° µ�¦ �́¦ ¼o¦ ª ¤�́�Á�È� ·��¦ ¡́ ¥r®�nª ¥Á�̧¥ª �́���oµ¤ °̧ µ¥»�µ¦ Ä®o�¦ ³ Ã¥��rÁ�·�Á«¦ ¬��·��̧ÉÄ�̈oÁ�̧¥��́���µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ�

ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบ�ั�̧É�2 (ปรับปรุง 2555) ไดข้ยายขอบเขตครอบคลุมการจดัประเภทและวิธีการบนัทึก

�́��̧�°�¦ µ¥�µ¦ �nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È�Á���r�̧É�Îµ¦ ³ �oª ¥Á�·� �Â¨ ³ �µ¦ �nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È�Á���r�̧É�Îµ¦ ³ �oª ¥�¦ µ µ¦ �»�

ในกลุ่มกิจการ การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��(ต่อ)

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�3 (ปรับปรุง 2555��Å�oÂ�oÅ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ�°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª ��»¤�

ให้ทางเลือกในการวดัมูลค่าของส่วนไดÁ้ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª ��»¤Ã�¥ª �́�µ�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�®¦ º° ¤ ¼̈�nµ�°� ·��¦ ¡́ ¥r »��·

�°��¼o�¼��ºÊ°��³ �ÎµÅ�o�È�n° Á¤ºÉ° �¦ µ µ¦ �́Ê�Â ���¹� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��ª µ¤Á�È�Á�oµ�°��́��»�́�Â¨ ³ �ÎµÄ®o�¼o�º° ¤ ̧ ·��·Å�o¦ �́

 nª �Â�n�Ä� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�°��·��µ¦ �µ¤ �́ nª ��̧É̈��»�Ä��¦ �̧�̧É¤�̧µ¦ �Îµ¦ ³ �́��̧� Îµ®¦ �́°��r�¦ ³ �°�° ºÉ��°� nª �Å�oÁ ¥̧

�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª ��»¤Ä®oª �́¤ ¼̈�nµ�oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�Áª o�Â�n¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��³ �Îµ®��Ä®oÄ�oÁ���r° ºÉ�

Ä��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ�Â�ª�µ��°�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧Ê�³�Îµ¤µÄ�o�́�¦ µ¥�µ¦ �nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È�Á���r�́Ê�®¤�

�¹É�Á�È� nª �®�¹É��°��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·���µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��́��̈nµª Å¤n n��̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�5 (ปรับปรุง 2555��Å�o¤�̧µ¦ �Îµ®���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈ Îµ®¦ �́ ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�º° Åª o

Á¡ ºÉ°�µ¥Â¨ ³ �µ¦ �ÎµÁ�·��µ��̧É¥�Á̈ ·���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Ã�¥¤µ�¦ �µ���́�° ºÉนมิตอ้งนาํมาปฏิบติัใช้ยกเวน้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินมีการกาํหนดใหเ้ปิดเผย การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�8 (ปรับปรุง 2555) ¤�̧µ¦ °�·�µ¥Ä®o�́�Á���¹Ê�ª nµ�·��µ¦ �³ Á�·�Á�¥�µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ�°�

สินทรัพยข์องแต่ละส่ª ��µ�Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ ¦ µ¥�µ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ�́Ê�Ä®o�¼o¤ °̧ Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ���µ¦ �¦ �́�¦ »�

มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 

�µ¦ �̧�ª µ¤ ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�1 �Îµ®��ª ·�̧��·�́�·�µ��́��̧ Îµ®¦ �́®�̧Ê ·��̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ ¦ ºÊ°�°��

การบูรณะ แ¨ ³ ®�̧Ê ·��̧É¤ ¸̈ �́¬�³ �̈oµ¥�̈¹��́���̧ÉÁ�È��̈�µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä��¦ ³ ¤µ��µ¦ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�®¦ º°�Îµ�ª ��°�

�¦ ¡́ ¥µ�¦ �̧É¤ �̧¦ ³ Ã¥��rÁ�·�Á« ¦ ¬��·��¹É��Îµ¤ µ�nµ¥�Îµ¦ ³ £ µ¦ ³ �¼�¡ �́�®¦ º° �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�° �́¦ µ�·�̈���µ¦ �̧�ª µ¤ �̧Ê

ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน��́��̧É�4 กาํหนดให้มีการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

®¦ º° Å¤nÃ�¥° oµ�° ·��µ�Á�ºÊ° ®µ�°��o° ��̈���µ¦ �̧�ª µ¤ �̧Ê�Îµ®��Ä®o�¦ ³ Á¤ ·�ª nµ�o° ��̈�Á�oµÁ�ºÉ° �Å��n° Å��̧Ê®¦ º° Å¤n�

(1) �µ¦ ��·�́�·�µ¤�o°��̈��¹Ê�° ¥¼n�́��µ¦ Ä�o ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÁ�¡ µ³ Á�µ³ ���Â̈ ³ ��2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้

 ·��¦ ¡́ ¥r�́Ê���µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÊÅ¤n¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�5 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีในงบการเงินของผูล้งทุนสําหรับส่วนไดเ้สีย

�µ��°��»�Á¡ ºÉ°�µ¦ ¦ ºÊ°�°���¹É� ·��¦ ¡́ ¥r�°��°��»�¤�̧µ¦ �́��µ¦ Â¥��nµ�®µ�และมีการจาํกดัสิทธิของผูล้งทุนในการเขา้ถึง

 ·��¦ ¡́ ¥r�°��°��»���µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�5 Å¤nÁ�̧É¥ª �o°��́��̈»n¤�¦ ·¬�́
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��(ต่อ)

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�7 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี 

��́��̧É�29 Á¦ ºÉ°��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä� £µ¡ Á«¦ ¬��·��̧É¤ Á̧�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ �� Îµ®¦ �́¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�¹É��·��µ¦ Å�o¦ ³ �»Â̈ oª ª nµ�

 �»̈Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°���Á�È� �»̈Á�·��°�¦ ³ ��Á«¦ ¬��·��̧É¤ £̧ µª ³ Á�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ ��Ã�¥�̧ÉÄ��ª ��n°� £µª ³

Á«¦ ¬��·�Å¤nÅ�o¤ £̧µª ³ Á�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ ���µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�7 Å¤nÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�

ของกลุ่มบริษทั

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�10 กาํหนดว่าห้ามกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

�̧ÉÁ�¥¦ �́¦ ¼oÄ��ª�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �ª��n°���µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÊÅ¤n¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

�µ¦ �̧�ª µ¤ ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�12 Á�̧É¥ª �o°��́��o°��̈� ¤́��µ��¦ ·�µ¦ ¦ ³ ®ª nµ�£µ�¦ �́�́�Á°���

Ä��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦  µ�µ¦ �³ Ã�¥�̧ÉÁ°���Å�oÁ�oµ¦ nª ¤Ä��µ¦  ¦ oµ���µ¦ ¨ ��»���µ¦ �ÎµÁ�·��µ��Â̈ ³�µ¦ �Îµ¦ »�¦ �́¬µÃ�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�

 Îµ®¦ �́�¦ ·�µ¦  µ�µ¦ �³��µ¦ �̧�ª µ¤��́��̧ÊÅ¤nÁ�̧É¥ª �o°��́��̈»n¤�¦ ·¬�́�

�µ¦ �̧�ª µ¤ ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�13 Ä®o�Îµ°�·�µ¥Á�̧É¥ª �́��¦ �̧�̧É�µ¥ ·��oµ®¦ º° Ä®o�¦ ·�µ¦ ¡ ¦ o° ¤ �́�Ä®o

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (Á�n���³ Â��®¦ º° Å�o¦ �́ ·��oµÃ�¥Å¤n�o°��nµ¥�nµ�°�Â����ª nµÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ®̧¨ µ¥° ��r�¦ ³ �°��

Â¨ ³  ·É��°�Â���̧ÉÅ�o¦ �́®¦ º° �oµ�¦ �́�µ�̈¼��oµ�o° ��́� nª �Ä®oÂ�n̈ ³ ° ��r�¦ ³ �° ��°�¦ µ¥�µ¦ Ã�¥Ä�o¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�

�µ¦ �̧�ª µ¤��́��̧ÊÅ¤nÁ�̧É¥ª �o°��́��̈»n¤�¦ ·¬�́

การตีความมาตรฐานการรายงา��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�17 กาํหนดแนวปฏิบติัในการบนัทึกการจ่ายสินทรัพยน์อกเหนือจากเงิน

 �Á�È�Á�·��́��̈Ä®oÂ�nÁ�oµ�°��̧É��·�́�·��° ¥¼nÄ�̈ �́¬�³ �̧ÉÁ�È�Á�oµ�°���µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧Ê

กล่าวถึงการกาํหนดเวลารับรู้เงินปันผลคา้งจ่าย การวดัมลูค่าเงินปันผลคา้งจ่ายและการบญัชีสาํหรับผลต่างระหวา่งมลูค่าตาม

�́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�nµ¥Ä®oÂ¨ ³ ¤ ¼̈�nµ�µ¤ �́��̧�°�Á�·��́��̈�oµ��nµ¥Á¤ºÉ° �·��µ¦ �Îµ¦ ³ Á�·��́��̈�oµ��nµ¥��µ¦ �̧�ª µ¤

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧ÊÅ¤n¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

�µ¦ �̧�ª µ¤ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�18 �Îµ®��ª ·�̧�µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�µ¦ Ã° ��̧É�·��° µ�µ¦ Â¨ ³ ° »��¦ �r

�¹É��·��µ¦ Å�o¦ �́Ã°�¤µ�µ�̈¼��oµ��o°��̈��¹É�° ¥¼n£µ¥Ä�o�°�Á���°��µ¦ �̧�ª µ¤��́��̧Ê�®¤µ¥�¹��o°��̈��̧É�ÎµÄ®o�·��µ¦ Å�o¦ �́

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�µ�̈¼��oµÁ¡ ºÉ°�ÎµÄ®ö¼��oµ µ¤µ¦ �Á�ºÉ° ¤�n° �́�Á�¦ º°�nµ¥Å�o®¦ º° Á¡ ºÉ° Ä®ö¼กคา้เขา้ถึงสินคา้หรือบริการ

Å�o° ¥nµ��n° Á�ºÉ°���µ¦ �̧�ª µ¤��́��̧Ê�̈nµª �¹��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÁ¦ ·É¤Â¦ ��°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧É¦ �́Ã°�Â̈ ³ �µ¦ �́��¹��́��̧��µ¦ �̧�ª µ¤

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧ÊÅ¤n¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

�µ¦ �̧�ª µ¤ ¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�15 กาํหนดวิธีการปฏิบติัทางบ�ั�̧Ä��µ¦ ¦ �́¦ ¼o ·É��¼�Ä��̧É�¼oÄ®oÁ�nµÄ®oÂ�n�¼oÁ�nµ Îµ®¦ �́

 �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ���µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧ÊÅ¤n¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��(ต่อ)

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�27 Å�o¤�̧µ¦ Ä®oÂ�ª �µ�Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ �́�µ�̧ÉÅ�o�́��Îµ�¹Ê��µ¤ ¦ ¼�Â���°���®¤µ¥

Ä®oÁ�È� �́�µÁ�nµ�ª nµÃ�¥Á�ºÊ° ®µÁ�È� �́�µÁ�nµ�µ¤ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�17 Á¦ ºÉ° � �́�µÁ�nµ�®¦ º° Å¤n��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ

�́��̈nµª ° µ��³�o°�¡ ·�µ¦ �µ¦ µ¥�µ¦ ®¨ µ¥¦ µ¥�µ¦ �̧É¤�̧µ¦ Á�ºÉ° ¤Ã¥��́�Á ¤ º°�Á�È�®�¹É�¦ µ¥�µ¦ �Â�ª �µ��́��̈nµª Å�o¤�̧µ¦ Ä®o

�́ª ° ¥nµ��°�Á�ºÉ°�Å��̧É�³ �ÎµÄ®oÁ�ºÊ° ®µ�°� �́�µÁ�nµÅ¤nÁ�oµÁ�ºÉ° �Å�Á�È� �́�µÁ�nµ�µ¤ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�17

�µ¦ �́��¹��́��̧�³ �o°� ³ �o°�Á�ºÊ° ®µ µ¦ ³ �°� �́�µ�́��̈nµª ��µ¦ �̧�ª µ¤ ¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧ÊÅ¤nมีผลกระทบต่อ

กลุ่มบริษทั 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�29 �Îµ®��Á�̧É¥ª �́��µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈ Îµ®¦ �́�o°��̈� ¤́��µ��¦ ·�µ¦ ¦ ³ ®ª nµ�£µ�¦ �́

�́�Á°�����µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧ÊÅ¤n¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�32 กาํหนดแนวทางในการปฏิบ�ั· Îµ®¦ �́¦ µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�£µ¥Ä��·��µ¦ Ä��µ¦ ¡ �́�µ

Â̈ ³ �µ¦ �ÎµÁ�·��µ� Îµ®¦ �́Áª È�Å��r�̧É�·��µ¦ ¤ Å̧ª oÁ¡ ºÉ°�µ¦ �µ�£µ¥Ä�®¦ º° £µ¥�°��Ã�¥Ä®o�·��µ¦ �o°���·�́�·�µ¤�o°�Îµ®��Ä�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�38 Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ����µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧ÊÅ¤n¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈»nมบริษทั 

3 การประมาณการ 

ในการจัดทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล �¼o�¦ ·®µ¦ �o°�Ä�o�»̈ ¥¡ ·�·���µ¦ �¦ ³ ¤ µ��µ¦ Â¨ ³ �o°  ¤ ¤�·�̧É¤ �̧̈�¦ ³ ���n°�µ¦ �Îµ

�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧¤µÄ�o�Â̈ ³ �Îµ�ª �Á�·��°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��¦ µ¥Å�oÂ̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥��̈�̧ÉÁ�·��¹Ê��¦ ·�° µ��³ Â���nµ��µ��µ¦

ประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล �¼o�¦ ·®µ¦ �³ Ä�o�»̈¥¡ ·�·��̧É¤ �̧́¥ Îµ�́�Ä��µ¦ �Îµ�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Â̈ ³

Â®¨ n��̧É¤µ�°��o° ¤ ¼̈�̧É Îµ�́��°��ª µ¤Å¤nÂ�n�°�Ä��µ¦ �¦ ³ ¤µ��µ¦ �̧É¤ °̧ ¥¼n¤µÄ�oÁ�n�Á�̧¥ª �́����µ¦ Á�·�¦ ª ¤  Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 nª ��µ��̧É¦ µ¥�µ�° oµ�° ·��µ�¦ µ¥�µ�£µ¥Ä��°��̈»n¤�¦ ·¬�́�¹É��¼� °��µ�Ã�¥�¼o¤ °̧ Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��

�º°�¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦ �¹É�Á�È��¼o¤ °̧ Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Á¡ ºÉ°�µ¦ �́� ¦ ¦ �¦ ¡́ ¥µ�¦ Â¨ ³ �¦ ³ Á¤ ·��̈�µ¦

ปฏิบติังานของส่วนงาน

�¼o¤ °̧ Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Å�o¡ ·�µ¦ �µÂ̈ oª ª nµ nª ��µ��̧É¦ µ¥�µ�¤�̧́��̧Ê

- �»¦ �·��̈·�Â̈ ³ �Îµ®�nµ¥�ÎÊµ�µ̈ �¦ µ¥Â̈ ³ �µ��ÎÊµ�µ̈

- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

- �»¦ �·�° ºÉ�Ç

�́Ê��̧Ê�¼o¤ °̧ Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Ä�o�ÎµÅ¦ �n°��nµÄ�oจ่ายภาษีเงินไดใ้นการพิจารณาผลการดาํเนินงาน
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

�o��»��̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ ��́� nª �Å�o nª �Ä®�nÁ�È��nµÄ�o�nµ¥ nª ��̈µ�

�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��µ¤�¦ ³ Á£� nª ��µ��µ��»¦ �·��°��̈»n¤�¦ ·¬�́�Â ���́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม

สําหรับงวด ·Ê� »�ª �́�̧É 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ธุรกิจผลิตและจําหน่าย ธุรกิจจําหน่าย ธุรกิจผลิตและ

�ÎÊµ�µ̈ �¦ µ¥Â̈ ³ �µ��ÎÊµ�µ̈ วัสดุการเกษตร จําหน่ายไฟฟ้า �»¦ �·�° ºÉ�Ç รวม รายการระหว่างกัน ข้อมูลทางการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

   -  ในประเทศ 392 327 167 109 55 34 80 77 694 547 (131) (65) 563 482

- ต่างประเทศ 437 783 - - - - - - 437 783 - - 437 783

รวม 829 1,110 167 109 55 34 80 77 1,131 1,330 (131) (65) 1,000 1,265

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 216 363 19 18 31 24 2 4 268 409 (10) 1 258 410

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (123) (130)

ตน้ทุนทางการเงิน (29) (27)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (20) (51)

กาํไรสาํหรับงวด 86 202

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สินคา้คงเหลือ  1,422 569 130 122 - - - - 1,552 691 (44) (25) 1,508 666

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�� 1,332 1,153 116 115 475 479 107 50 2,030 1,797 3 3 2,033 1,800

 ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ� 3,539 3,211 232 594 165 72 9 3 3,945 3,880 (2,484) (2,448) 1,461 1,432

สินทรัพยร์วม  6,293 4,933 478 831 640 551 116 53 7,527 6,368 (2,525) (2,470) 5,002 3,898
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 435,515 384,250 60,000 69,500

Á�·�  µ���µ�µ¦ �¦ ³ Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª ��µ¤ 63,893,321 34,053,804 8,635,085 4,798,390

64,328,836 34,438,054 8,695,085 4,867,890

6 ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�- สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�– �·��µ¦ ° ºÉ�

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 58,348,755 70,516,512 - -

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 26,422,207 1,308,319 5,508 -

คา้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,781,877 - - -

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 8,370,664 8,250,423 8,250,423 8,250,423

94,923,503 80,075,254 8,255,931 8,250,423

หกั  �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423)

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ ° ºÉ� - สุทธิ 86,673,080 71,824,831 5,508 -

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,575,899 7,519,205 - -

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 346,015,194 - 37,411,970 25,325,912

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 338,580 - 7,875,858 5,715,940

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 120,744 - 2,989,599 2,099,359

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - สุทธิ 350,050,417 7,519,205 48,277,427 33,141,211

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�

เงินทดรองจ่าย 6,378,725 7,299,784 334,430 446,930

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,663,981 6,712,892 8,360,058 52,693

�°�Á�̧Ê¥�oµ�¦ �́�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - - 21,200,257 12,836,626

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� 10,090 56,082 - -

21,052,796 14,068,758 29,894,745 13,336,249

457,776,293 93,412,794 78,177,680 46,477,460
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7 ¨ ¼�®�̧Êชาวไร่ - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�µª Å¦ n 785,808,914 1,135,292,107 131,795,538 133,720,664
หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (110,451,309) (110,451,309) (106,117,046) (106,117,046)

675,357,605 1,024,840,798 25,678,492 27,603,618

¨ ¼�®�̧Êชาวไร่ Â¥��µ¤° µ¥»®�̧Ê�̧É�oµ��Îµ¦ ³ Å�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 426,292,444 241,225,716 - -

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 205,272,465 739,519,677 - -

ฤดูการผลิตปี 2555/2556 18,573,212 16,593,909 - -

ฤดูการผลิตปี 2554/2555 3,875,254 4,232,141 - -

ฤดูการผลิตก่อนปี 2553/2554 131,795,539 133,720,664 131,795,538 133,720,664

785,808,914 1,135,292,107 131,795,538 133,720,664

หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (110,451,309) (110,451,309) (106,117,046) (106,117,046)

675,357,605 1,024,840,798 25,678,492 27,603,618

¨ ¼�®�̧Ê�µª Å¦ n nª ��̧É¦ �́�ºÊ°�µ��¦ ·¬�́Â̈ ³ �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́���̧É¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ����µ¦ Á�·��Â¥��µ¤° µ¥»®�̧Ê�̧É�oµ��Îµ¦ ³ Å�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 4,239,355 3,546,388 - -

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 7,140,241 12,213,481 - -

ฤดูการผลิตปี 2555/2556 816,764 - - -

ฤดูการผลิตปี 2554/2555 265,573 765,573 - -

ฤดูการผลิตก่อนปี 2553/2554 2,123,412 2,123,412 2,123,412 2,123,412

14,585,345 18,648,854 2,123,412 2,123,412

หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� - - - -

14,585,345 18,648,854 2,123,412 2,123,412



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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8 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สินคา้สาํเร็จรูป 1,397,274,336 581,151,339 - -

 ·��oµ�ºÊ° ¤µÁ¡ ºÉ°�µย 79,503,022 93,512,097 - -

สินคา้ระหวา่งผลิต 8,076,001 5,850,996 - -

วสัดุโรงงาน 23,385,968 24,604,187 - -

หกั  �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ¨ �¤¼̈�nµ (102,717) (39,003,387) - -

1,508,136,610 666,115,232 - -

9  ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ 7,995,127 3,243,427 - -

£µ¬�̧ºÊ° ¥�́Å¤n�¹��Îµ®�� 24,995,036 23,991,580 19,479,421 19,706,570

° ºÉ��Ç 3,130,124 12,358,184 760,347 5,974,178

36,120,287 39,593,191 20,239,768 25,680,748

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,270,478,100

¨ ��»�Á¡ ·É¤�¹Ê� -

จาํหน่ายเงินลงทุน -

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,270,478,100



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥�̧ÉÂ ��Ä���Â ���µ�³�µ��µ¦ Á�·��°��¦ ·¬�́�¤�̧́��ºÊ�:

วิธีราคาทุน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

�ºÉ°�¦ ·¬�́ บาท บาท

บริษัทย่อยทางตรง
�¦ ·¬�́�Ã¦ ��µ��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� 1,049,000,000 1,049,000,000
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 70,879,400 70,879,400
บริษทั บุรีรัมย ์พลงังาน จาํกดั 135,599,300 135,599,300

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั 14,999,400 14,999,400

รวม 1,270,478,100 1,270,478,100

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษทั บุรีรัมย ์เพาเวอร์ จาํกดั 2,499,850 2,499,850

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��°�Á�·�̈��»��°��¦ ·¬�́¥n° ¥���ª �́�̧Éงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีด�ั�̧Ê

31 มีนาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สัดส่วน  สัดส่วน 

ประเทศ ความเป็นเจ้าของ ประเทศ ความเป็นเจ้าของ 

�̧É���³ Á�̧¥�  (ร้อยละ) �̧É���³ Á�̧¥�  (ร้อยละ)

บริษัทย่อยทางตรง 

�¦ ·¬�́�Ã¦ ��µ��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� ไทย 99.90 ไทย 99.90

บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั ไทย 99.99 ไทย 99.99

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไทย 99.99 ไทย 99.99

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั ไทย 99.99 ไทย 99.99

บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั ไทย 99.99 ไทย 99.99



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ŚŜ

11 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r- สุทธิ 

ข้อมูล ข้อมูลทางการเงิน

ทางการเงินรวม เฉพาะกจิการ

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,800,305,907 31,774,223

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r 255,717,553 203,611

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (264,613) -

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ (23,083,087) (1,190,631)

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,032,675,760 30,787,203

12 Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ - �·��µ¦ ° ºÉ� 472,120,547 602,211,544 1,284,304 2,391,276

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 1,073,691,750 14,833,838 242,916,331 242,160,251

�°�Á�̧Ê¥�oµ��nµ¥ - �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - - 1,413,351 1,413,351

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - �·��µ¦ ° ºÉ� 30,468,688 20,948,425 4,197,380 1,969,821

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 9,332,000 - 843,750 -

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 63,519,742 127,394,836 30,000 30,000

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 172,571,481 77,212,966 206,040 153,618

1,821,704,208 842,601,609 250,891,156 248,118,317



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

Śŝ

13 เงินกู้ยืม

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของหมุนเวียน

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�

   สถาบนัการเงิน 1,531,249,529 1,471,361,222 580,000,000 400,000,000

 nª ��°�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³

£µ¥Ä�®�¹É��̧

      สถาบนัการเงิน 85,248,322 85,116,470 - -

®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ��µ¦ Á�·� 12,676,308 14,874,495 762,862 1,179,778

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 1,629,174,159 1,571,352,187 580,762,862 401,179,778

ส่วนของไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 682,286,661 691,907,648 - -

®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ��µ¦ Á�·� 14,036,274 15,486,033 - 10,656

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 696,322,935 707,393,681 - 10,656

รวมเงินกู้ยืม 2,325,497,094 2,278,745,868 580,762,862 401,190,434

�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª�°�เงินกูย้ืมสําหรับ�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 Â̈ ³  Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา 2,278,745,868 1,719,048,134 401,190,434 49,834,337

�¼o¥º¤Á¡ ·É¤ 1,978,076,645 4,007,721,303 180,000,000 530,000,000

จ่ายคืนเงินกูย้มื (1,931,325,419) (3,448,023,569) (427,572) (178,643,903)

ยอดคงเหลือ 2,325,497,094 2,278,745,868 580,762,862 401,190,434



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ŚŞ

14 ®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

£µ¬�̧µ¥�̧É¥�́Å¤n�¹��Îµ®�� 25,003,557 23,329,240 3,019,563 2,030,775

Á�oµ®�̧Ê�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ 2,269,725 5,614,294 163,871 1,620,009

£µ¬®̧�́����̧É�nµ¥�oµ��nµ¥ 1,913,648 4,292,548 197,434 914,137

° ºÉ��Ç 1,847,149 1,643,168 - -

31,034,079 34,879,250 3,380,868 4,564,921

15 ทุนเรือนหุ้น

จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น รวม

หุ้น บาท บาท

��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 676,750,000 1 676,750,000

�Îµ�ª�®»o��̧É° °� - - -

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 676,750,000 1 676,750,000

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 จาํนวนหุ้นสามญัจดทะเบียนมีจาํนวน 676,750,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 676,750,000 หุ้น) 

ราคาตราไว ้หุน้ละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 1 �µ��n° ®»o���®»o��̧É° °�Á�È�®»o��̧É�Îµ¦ ³ Á�È¤¤ ¼̈�nµÂ̈ oª  จาํนวน 507,567,500 หุน้ 

16 สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักส่วน

�°��µ��»� ³  ¤ ¥�¤µ���oµ¤�̧����ª nµ Îµ¦ °��µ¤��®¤µ¥Å¤n µ¤µ¦ ��́� ¦ ¦ Å�o���ª nµ Îµ¦ ° ��̧Ê�³ ¤ ¤̧ ¼̈�nµÅ¤n�o° ¥�ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �10

ของทุนจดทะเบียน  Îµ¦ °��̧ÊÅ¤n µ¤µ¦ ��ÎµÅ��nµ¥Á�·��́��̈Å�o



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

Śş

17 ¦ µ¥Å�o° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

¦ µ¥Å�o¦ �́�oµ��¦ ·�µ¦ ° ºÉ� 2,297,730 817,705 27,270,900 23,220,900

®�̧Ê ¼�Å�o¦ �́�º���̧ฟ้อง 93,386 479,712 93,386 479,712

รายไดเ้บด็Á�̈È�° ºÉ��Ç 3,658,893 3,628,164 1,553,921 2,287,698

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ 1,499,379 1,053,921 8,860,851 662,943

° ºÉ��Ç 246,890 60,403 66,890 58,296

7,796,278 6,039,905 37,845,948 26,709,549

18 ภาษีเงินได้ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 9,565,266 46,924,925 1,495,345 1,268,606

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,124,843 4,267,941 (84,658) (54,597)

19,690,109 51,192,866 1,410,687 1,214,009

19 �ÎµÅ¦ �n°®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ�

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ� nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n�Îµ�ª �Ã�¥�µ¦ ®µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n�oª ¥�Îµ�ª �®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥

ถ่วง�ÎÊµ®�́��̧É° °��Îµ®�nµ¥Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª��



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ŚŠ

20 ¦ µ¥�µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

�»��̈®¦ º° �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��́��¦ ·¬�́®¤µ¥�¹���»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧É¤ °̧ Îµ�µ��ª ��»¤�¦ ·¬�́��¼��ª ��»¤Ã�¥�¦ ·¬�́Å¤nª nµ�³ Á�È�

โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง�¦ ·¬�́�̧É�Îµ®�oµ�̧É�º° ®»o���¦ ·¬�́¥n° ¥�Â̈ ³ �·��µ¦ �̧ÉÁ�È�

�¦ ·¬�́¥n° ¥Ä�Á�¦ º° Á�̧¥ª �́���°��µ��̧Ê��»��̈®¦ º° �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�¥�́®¤µ¥¦ ª ¤�¹���¦ ·¬�́¦ nª ¤ Â̈ ³ �»��̈�¹É��º° ®»o��̧É¤ ̧ ·��·

ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ

�¦ ·¬�́��̈°��́Ê� ¤µ�·�Ä��¦ °��¦ ª́ �̧ÉÄ�̈o�·��́��»��̈�́��̈nµª �Â̈ ³ �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��»��̈Á®¨ nµ�́Ê�

Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r¦ ³ ®ª nµ��»��̈®¦ º° �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o° ��́��́��¦ ·¬ �́Â�n̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ ��¦ ·¬ �́�Îµ�¹��¹�Á�ºÊ° ®µ�° �

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

¦ µ¥�µ¦ �n° Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

ก) ¦ µ¥�µ¦ �oµ�́��¦ ·¬�́�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É 31 มีนาคม  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

รายการค้ากบับริษัทย่อย 

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ - - 8,363,631 -

¦ µ¥Å�o° ºÉ� - - 27,270,900 23,220,900

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 312,830 360,823

¦ µ¥�µ¦ �oµ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�° ºÉ��Ç

   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 439,701,100 786,687,423 - -

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 45,000 30,000 45,000 30,000

   ตน้ทุนการขายและการบริการ 6,879,445 10,382,757 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 27,767,279 32,507,156 - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87,740 87,740 - -



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

Śš

20 ¦ µ¥�µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ �n° Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

ข) ¥°��oµ��Îµ¦ ³ �̧ÉÁ�·��µ��µ¦ �ºÊ° Â̈ ³ �µ¥ ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

บริษทัยอ่ย - - 48,277,427 33,141,211

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ��Ç 350,050,417 7,519,205 - -

350,050,417 7,519,205 48,277,427 33,141,211

¨ ¼�®�̧Ê�µª Å¦ n�- กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ��Ç 14,585,345 18,648,854 2,123,412 2,123,412

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�- กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

บริษทัยอ่ย - - 21,200,257 12,836,626

เจµ้®�̧Ê�µ¦ �oµ - กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

บริษทัยอ่ย - - 242,089,331 242,160,251

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ��Ç 1,073,691,750 14,833,838 827,000 -

1,073,691,750 14,833,838 242,916,331 242,160,251

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�- กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

บริษทัยอ่ย - - 1,413,351 1,413,351

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ��Ç 9,332,000 999,400 843,750 999,400

9,332,000 999,400 2,257,101 2,412,751



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

śŘ

20 ¦ µ¥�µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ �n° Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́����n°�

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยาวÂ�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́� - - 611,499,325 451,409,325

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³  Ế� 6,521,416 6,530,716 3,306,416 3,680,566

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 340,766 2,402,663 203,352 1,814,367

6,862,182 8,933,379 3,509,768 5,494,933

�nµ�°�Â���¦ ¦ ¤�µ¦ Â̈ ³ �¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ª ¤Á�·�Á�º°���nµÁ�̧Ê¥�¦ ³ �»¤Â̈ ³ �̈�°�Â��° ºÉ�

จ)  �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 �̈»n¤�¦ ·¬�́¤�̧µ¦ �Îµ �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ�nµ��¦ ·¬�́��oµ�̈�̈·��ÎÊµ�µ̈ ��Îµ�́�

�¹É�Á�È��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �oองกันมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจาํนวน 23.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 28  

ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

śř

21 Á�¦ ºÉ°�¤ º°�µ��µ¦ Á�·�

�¦ ·¬�́¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥�° �́Á�̧É¥ª Á�ºÉ°��́��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�° �́¦ µ�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�¦ µ�µ ·��oµ�̧ÉÁ�̧É¥ª Á�ºÉ°��Â̈ ³ �µ��µ¦ �̧É�¼n �́�µ

Å¤n��·�́�·�µ¤  �́�µ��¹É��¦ ·¬�́¡ ·�µ¦ �µÄ�oÁ�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��̧ÉÁ®¤µ³  ¤Á¡ ºÉ°�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥��́��̈nµª �° ¥nµ�Å¦ �È�µ¤��¦ ·¬�́

Å¤n¤�̧Ã¥�µ¥�̧É�³�º° ®¦ º° ° °�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�Á¡ ºÉ°�µ¦ Á�È��ÎµÅ¦ ®¦ º° Á¡ ºÉ°�µ¦ �oµ�¥�Áª o��́��n° Å��̧Ê

ก) �ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��ª µ¤�́��ª��°�¦ µ�µ�ÎÊµ�µ̈ �¦ µ¥

° »� µ®�¦ ¦ ¤ ° o° ¥Â¨ ³ �ÎÊµ�µ¨ �¦ µ¥Ä��¦ ³ Á�«Å�¥Á�È�¦ ³ ��Â�n��́��̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ®ª nµ�Á�¬�¦ �¦ �µª Å¦ n° o° ¥Â¨ ³

Ã¦ ��µ��ÎÊµ�µ̈ �¦ µ�µ�µ¥�ÎÊµ�µ̈ Ã�ª�µ����Â̈ ³ ° �́¦ µÂ̈ �Á�̈ Ȩ́¥��̧É�¦ ·¬�́�° o° ¥Â̈ ³ �ÎÊµ�µ̈ Å�¥�Îµ�́���°���� ขายไดจ้ริงมีผล

อยา่งมากต่อการคาํนª �¦ µ�µ° o° ¥��¹É�Á�È��o��»�®¨ �́�°��µ¦ �̈·��ÎÊµ�µ̈ �¦ µ¥�

ข) �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ Ä®o ·�Á�ºÉ°

�¦ ·¬�́¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ Ä®o ·�Á�ºÉ° �̧ÉÁ�̧É¥ª Á�ºÉ°��́�̈¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�̈¼�®�̧Ê�µª Å¦ n�Á�·�Ä®o�¼o¥º¤Â�n�»��̈Â̈ ³�¦ ·¬�́�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�กนั

Â̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��° ¥nµ�Å¦ �È�µ¤Á�ºÉ°��µ��¦ ·¬�́¤ ¸̈ ¼�®�̧Ê®¨ µ¥¦ µ¥Â̈ ³ ¤�̧Ã¥�µ¥�µ¦ Ä®o ·�Á�ºÉ° �̧É¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́¦ ª ¤�́Ê�¤�̧µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ

�́Ê� Îµ¦ °�®�̧Ê � ¥́�³  ¼�° ¥nµ�Á®¤µ³  ¤��¹�Á�ºÉ° ª nµ�¦ ·¬�́¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ �̧É̈¼�®�̧Ê�³ Å¤n�Îµ¦ ³ ®�̧Ê° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��ÎÉµ

22 ภาระผูกพนั

ภาระผูกพนั�̧ÉÁ�È�¦ µ¥�nµ¥ nµ¥�»�

รายจ่ายฝ่ายทุนÁ�̧É¥ª �́�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̧ÉÁ�È��o°�¼�¤�́���ª �́�̧ÉÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�Â�nÅ¤n¦ �́¦ ¼oÄ����µ¦ Á�·�¤�̧́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

�̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r

ภายใน 1 ปี 15,333,948 14,874,495 786,995 1,179,778

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 15,681,403 15,486,033 - 10,656

31,015,351 30,360,528 786,995 1,190,434



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

śŚ

22 ภาระผูกพนั (ต่อ)

£µ¦ ³ �¼�¡ �́Á�̧É¥ª �́� �́�µ�µ¥ ·��oµ�̧É¥�́Å¤n n�¤ °�

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 �̈»n¤�¦ ·¬�́¤ £̧ µ¦ ³ �¼�¡ �́Á�̧É¥ª �́� �́�µ�µ¥�̧É¥�́Å¤nÅ�o n�¤ °��Îµ�ª � 1,535 ลา้นบาท (31 มีนาคม 

พ.ศ. 2556 : 1,747 ลา้นบาท) 

£µ¦ ³ �¼�¡ �́Á�̧É¥ª �́� �́�µ�ºÊ°�µ¥Å¢ ¢oµ

บริษทัย°่ ¥Â®n�®�¹É�Å�o�Îµ �́�µ�ºÊ°�µ¥Å¢ ¢oµ�́��µ¦ Å¢ ¢oµ  nµ¥�̈·�Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥���¢����Á�È�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�5 �̧�Â̈ ³ �n° Á�ºÉ°��¦ Ế�̈³ �

5 �̧�Á¦ ·É¤�́Ê�Â�nª �́�̧É�11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 Ã�¥£µ¥Ä�oÁ�ºÉ°�Å��µ¤ �́�µ�ºÊ°�µ¥Å¢ ¢oµ�¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³ �¢����o°���·�́�·�µ¤Á�ºÉ°�Å�

�µ¦ �ºÊ°�µ¥Å¢ ¢oµ�µ¤ ¦ ³ �»ในสัญญา 

®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́��µ���µ�µ¦

��ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 �̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ®̧�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê�Ä�£µ¥®�oµ�µ��µ¦ �̧É�¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o° °�®�́� º°  �́�µ

�ÎÊµ�¦ ³ �́��µ¦ Å¢ ¢oµÂ�n�µ¦ Å¢ ¢oµ nª �£¼¤ ·£µ�Á�È��Îµ�ª�Á�·� 3.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 3.6 ลา้นบาท) 

23 Á®�»�µ¦ �r£µ¥®¨ �́ª �́�̧ÉÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�

�µ¦ Á¡ ·É¤�»��°��¦ ·¬�́¥n° ¥

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬�́��»¦ ¦̧ ¤́ ¥rÁ¡ µÁª ° ¦ r��Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�Å�o¡ ·�µ¦ �µ°�»¤�́·

�µ¦ �° Á¡ ·É¤�»����³ Á�̧¥��°��¦ ·¬�́�µ�Á�·¤�100,000 หุน้ เป็น 1,600,000 ®»o��¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �100 บาท 

°�»¤�́·�µ¦ �°Á¡ ·É¤ ª �Á�·��́Ìª Â̈ �Á�·�

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬�́Å�o¡ ·�µ¦ �µ°�»¤�́·�µ¦ �° Á¡ ·É¤ ª �Á�·��́Ìª Â̈ �Á�·��µ�ª �Á�·�Á�·¤

จาํนวน 1,000,000,000 บาท เป็น 1,500,000,000 บาท 



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

śś

24 การออกงบการเงินใหม่ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริษทั¥n° ¥Â®n�®�¹É�Å�o�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �Â̈ ³ Ä�°�»�µ��µ¦ �̈·��ÎÊµ�µ̈ จาก�¦ ·¬�́��́Ê��̧Ê�̈»n¤�¦ ·¬�́Å�o

¡ ·�µ¦ �µ�µ¦ �ºÊ° �́��̈nµª Á�È��µ¦ �ºÊ° �µ��¦ ·¬ �́�̧ÉÅ¤nÁ�̧É¥ª �o° ��́��Á�ºÉ° ��µ����Áª ¨ µ�́Ê��¦ ·¬ �́Å�o° ¥¼n£ µ¥Ä�o�µ¦ �ª ��»¤�° �

ศาลลม้ละลายกลาง �¹É�Á�È��̈Ä®o�̈»n¤�¦ ·¬�́�́��¹��µ¦ �ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ���oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�Á�È��Îµ�ª ��

1,559,307,000 �µ��Ä����»̈¦ ª ¤¥o°�®¨ �́ Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 งบการเงินรวมดงักล่าวไม่ไดรั้บการตรวจสอบ

หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ®¨ �́�µ��̧ÉÅ�o¤�̧µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÅ�¦ n�¦ °�° ¥nµ��̧É�oª ���̈»n¤�¦ ·¬�́¤�̧ª µ¤Á®È�ª nµ�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�µ¦

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �Â̈ ³ Ä�°�»�µ��µ¦ �̈·��ÎÊµ�µ̈ �́��̈nµª Á�È��µ¦ �ºÊ° £µ¥Ä�o�µ¦ �ª ��»¤Á�̧¥ª �́���́��́Ê��̈»n¤�¦ ·¬�́�¹�Å�o�¦ �́�¦ »�

รายการดงักล่าวใหมี้การบนัทึ��µ¦ �ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �̧É¦ µ�µ�»��Â̈ ³ �̈�́¦ µ¥�µ¦  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ���́Ê�®¤��Â̈ ³ �́�Ä®o¤�̧µ¦ ° °�

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับ�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 �¹Ê�Ä®¤n�Á¡ ºÉ° Â��ขอ้มูลทางการเงินฉบบัเดิม 

�̧É° ° �Å�Â¨ oª ��¹É��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤ �̧̈�¦ ³ ���n°��Â ���µ�³ �µ¦ Á�·�¦ ª ¤���ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม สาํหรับ�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 Â̈ ³ ®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·���́��̧Ê

�̈�¦ ³ ���n°��Â ���µ�³�µ¦ Á�·�¦ ª ¤���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ¤�̧́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ณ วัน�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

�µ¤�̧ÉÂ �� รายการ

ไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่

บาท บาท บาท

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�- สุทธิ 2,853,731,970 (1,053,426,063) 1,800,305,907

ค่าสิทธิบตัร - สุทธิ 44,679,286 (44,679,286) -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14,863,563 219,621,069 234,484,632

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรร 991,743,828 (877,605,976) 114,138,032

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��µ¦ �ª ��»¤ 903,193 (878,484) 24,709

�̈�¦ ³ ���oµ��o��̧É¤�̧n°���ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È� Îµ®¦ �́�ª � µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ¤�̧́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม 

�µ¤�̧ÉÂ �� รายการ

ไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่

บาท บาท บาท

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (871,128,212) 15,456,011 (855,672,201)

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (47,726,869) (3,465,997) (51,192,866)



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

śŜ

24 การออกงบการเงินใหม่ (ต่อ)

ผลกระทบขµ้��o��̧É¤�̧n°�ÎµÅ¦ �n° ®»o� Îµ®¦ �́�ª � µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ¤�̧́��̧Ê

ผลกระทบ

ต่อกาํไรต่อหุ้น

บาท

ก่อนปรับปรุง 589.55

�µ¦ �¦ �́�¦ »��̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ ° °����µ¦ Á�·�Ä®¤n (588.92)

ภายหลงัการปรับปรุง 0.63


