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

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

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะของบริษัทระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ª �́�̧É�30 มถุินายน ¡ �«��Śŝŝ7



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�30 มิถุนายน ¡ �«��Śŝŝ7 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�̈�

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 

 ·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

Â̈ ³ �°�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́��ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́��(มหาชน) ตามลาํดบั �¹É��¼o�¦ ·®µ¦ �°��·��µ¦ Á�È��¼o¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �́��ÎµÂ̈ ³ �ÎµÁ �°�o° ¤ ¼̈

�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Á®¨ nµ�̧Ê�µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�śŜ�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¡ Áจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

�oµ¡ Á�oµÅ�o��·�́�·�µ� °��µ��µ¤¤µ�¦ �µ��µ� °��µ��¦ ®́ �ŚŜřŘ�“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 

�¦ 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�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 103,725,739 34,438,054 45,226,790 4,867,890

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- สุทธิ 6 258,241,195 93,412,794 110,028,115 46,477,460

¨ ¼�®�̧Ê�µª Å¦ n�- สุทธิ 7 739,504,154 1,024,840,798 18,341,396 27,603,618

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 884,714,040 666,115,232 - -

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 9 44,724,129 39,593,191 19,715,448 25,680,748

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,030,909,257 1,858,400,069 193,311,749 104,629,716

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 20 - - 826,499,325 451,409,325

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 2,281,416,246 1,800,305,907 23,022,365 31,774,223

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 230,319,497 234,484,632 25,086,772 13,963,895

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 1,869,159 2,788,638 - 879,481

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,515,514,852 2,039,489,127 2,145,588,737 1,769,007,199

รวมสินทรัพย์ 4,546,424,109 3,897,889,196 2,338,900,486 1,873,636,915

กรรมการ   ________________________________

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

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

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทข้อมูลทางการเงนิรวม

2



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

งบแสดงฐานะการเงนิ

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบญัชี 37,990,707 43,645,574 - -

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 12, 20 1,058,568,957 842,601,609 246,022,837 248,118,317

Á�oµ®�̧Ê�nµ®»o� - 999,400 - 999,400

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� 13 1,840,212,006 1,471,361,222 855,000,000 400,000,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 13 162,321,789 85,116,470 - -

 nª ��°�®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·�

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 13 11,907,380 14,874,495 326,597 1,179,778

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,666,061 29,632,013 224,780 -

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 14 31,623,393 34,879,250 5,421,637 4,564,921

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 3,158,290,293 2,523,110,033 1,106,995,851 654,862,416

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 595,177,801 691,907,648 - -

®�̧Ê ·� �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 13 14,191,702 15,486,033 - 10,656

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 28,950,517 32,710,569 11,066,390 13,284,077

638,320,020 740,104,250 11,066,390 13,294,733

3,796,610,313 3,263,214,283 1,118,062,241 668,157,149

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

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

¦ ª ¤®�̧Ê ·�

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�

ข้อมูลทางการเงนิรวม

3



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

งบแสดงฐานะการเงนิ 

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

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

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 229,144,921 114,138,032 700,326,073 684,967,594

749,657,093 634,650,204 1,220,838,245 1,205,479,766

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 156,703 24,709 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 749,813,796 634,674,913 1,220,838,245 1,205,479,766

4,546,424,109 3,897,889,196 2,338,900,486 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�

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�(ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม

4



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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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 1,516,538,871 1,607,799,103 - 1,399,191

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,331,938,780) (1,435,013,737) - (1,399,191)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 184,600,091 172,785,366 - -

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 17 5,417,068 8,547,396 40,307,991 28,003,564

ค่าใชจ่้ายในการขาย (53,613,395) (37,415,328) - (7,913)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (71,477,467) (43,986,454) (27,228,195) (20,053,154)

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ� (6,475,979) (6,102,422) (7,209,699) 1

ตน้ทุนทางการเงิน (34,700,132) (30,371,001) (9,603,235) (3,490,599)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 23,750,186 63,457,557 (3,733,138) 4,451,899

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18 630,904 (13,045,107) 12,249,844 (584,466)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 24,381,090 50,412,450 8,516,706 3,867,433

�ÎµÅ¦ Á�È�Á ¦ È�° ºÉ��:

ผลกาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,106,154 - 2,452,755 -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 29,487,244 50,412,450 10,969,461 3,867,433

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 24,350,740 50,325,872 8,516,706 3,867,433

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 30,350 86,578 - -

24,381,090 50,412,450 8,516,706 3,867,433

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 29,455,370 50,325,872 10,969,461 3,867,433

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 31,874 86,578 - -

29,487,244 50,412,450 10,969,461 3,867,433

�ÎµÅ¦ �n°®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ��(บาท) 19

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.60 0.16 0.02 0.01

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

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

5



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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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 2,516,263,059 2,873,449,757 - 1,399,191

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (2,073,919,186) (2,290,685,938) - (1,399,191)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 442,343,873 582,763,819 - -

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 17 13,213,346 14,587,301 78,153,939 54,713,113

ค่าใชจ่้ายในการขาย (117,129,759) (107,838,878) - (7,913)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (136,017,817) (107,776,935) (52,734,065) (40,835,561)

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ� (9,734,586) (7,030,414) (7,486,960) (927,991)

ตน้ทุนทางการเงิน (63,583,123) (57,534,948) (15,866,347) (3,949,274)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 129,091,934 317,169,945 2,066,567 8,992,374

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18 (19,059,205) (64,237,973) 10,839,157 (1,798,475)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 110,032,729 252,931,972 12,905,724 7,193,899

�ÎµÅ¦ Á�È�Á ¦ È�° ºÉ��:

ผลกาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 5,106,154 - 2,452,755 -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 115,138,883 252,931,972 15,358,479 7,193,899

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 109,902,259 252,272,212 12,905,724 7,193,899

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 130,470 659,760 - -

110,032,729 252,931,972 12,905,724 7,193,899

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 115,006,889 252,272,212 15,358,479 7,193,899

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 131,994 659,760 - -

115,138,883 252,931,972 15,358,479 7,193,899

�ÎµÅ¦ �n°®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ��(บาท) 19

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.23 0.79 0.03 0.02

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�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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 - - - 115,006,889 - 115,006,889 131,994 115,138,883

¥°���Á®¨ º° �̈µ¥�ª����ª �́�̧É�30 มถุินายน พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 229,144,921 (417,976) 749,657,093 156,703 749,813,796

¥°���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 - - - 252,272,212 - 252,272,212 659,760 252,931,972

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

¥°���Á®¨ º° �̈µ¥�ª����ª �́�̧É�30 มถุินายน พ.ศ. 2556 320,000,000 - 1,857,898 371,253,388 (417,976) 692,693,310 1,458,072 694,151,382

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�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

°��r�¦ ³�°�° ºÉ�

จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ชําระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่ายุติธรรม 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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 15,358,479 - 15,358,479

¥°���Á®¨ º° �̈µ¥�ª����ª �́�̧É�30 มถุินายน พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 700,326,073 (417,976) 1,220,838,245

¥°���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¥�́��̧ - - - 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 - - - 7,193,899 - 7,193,899

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

¥°���Á®¨ º° �̈µ¥�ª����ª �́�̧É�30 มถุินายน พ.ศ. 2556 320,000,000 - 1,857,898 893,781,799 (417,976) 1,215,221,721

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

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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 129,091,934 317,169,945 2,066,567 8,992,374

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µÂ̈ ³ �nµ�́��Îµ®�nµ¥ 11 45,728,807 28,859,645 1,913,749 4,181,012

- �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼��(กลบัรายการ) (1,588,828) - - -

- �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ¨ �¤¼̈�nµ�(กลบัรายการ) (38,377) - - -

- กาํไรบวกกลบัรายการดอ้ยค่าเงินลงทุน - (81,751) - (25,485)

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัเลิกจา้ง 1,346,102 1,482,909 235,068 545,984

- ตน้ทุนทางการเงิน 63,583,123 57,534,948 15,866,347 3,949,274

- �°�Á�̧Ê¥¦ �́ 17 (2,450,707) (1,520,816) (21,386,349) (4,974,476)

- �ÎµÅ¦ �µ��µ¦ �µ¥�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r 17 (214,952) (250,000) (214,952) (200,000)

- �µ��»��µ��µ¦ �́��Îµ®�nµ¥�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r 7,461,230 927,991 7,461,232 927,991

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

Â̈ ³ ®�̧Ê ·��ÎµÁ�·��µ� 242,918,332 404,122,871 5,941,662 13,396,674

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

- ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� (164,828,401) (173,812,598) (42,968,981) (34,850,463)

- ¨ ¼�®�̧Ê�µª Å¦ n� 286,925,472 103,698,955 9,262,222 12,603,454

- สินคา้คงเหลือ (218,560,431) (115,424,260) - 1,399,191

- เงินทดรอง - �nµ° o° ¥�́Ê� »��oµ¥ - 7,168,672 - -

-  ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� (5,130,938) (98,662,018) 5,965,300 732,838

-  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 919,479 1,124,114 879,481 449,461

- Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 217,407,616 378,635,366 152,249 (10,213,821)

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

- ®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� (3,255,857) (226,906,454) 856,717 3,771,668

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 355,395,872 279,944,648 (20,910,750) (12,710,998)

- ตน้ทุนทางการเงิน (65,023,390) (57,534,948) (18,114,078) (3,949,274)

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (28,860,021) (55,830,761) (58,940) (9,630,547)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 261,512,461 166,578,939 (39,083,768) (26,290,819)

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

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

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

งบกระแสเงนิสด

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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¥¦ �́ 2,450,707 1,520,816 804,675 4,974,476

Á�·� �Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�Á¡ ·É¤�¹Ê� - - (375,090,000) (76,390,000)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ° �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r (534,300,378) (173,956,769) (623,123) -

Á�·� ��nµ¥�Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� (4,261,446) (7,077,879) (863,837) (100,731)

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ �µ¥Á�·�̈��»��́Éª Å� - - - 1,326,024

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r 214,953 250,000 214,953 200,000

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (535,896,164) (179,263,832) (375,557,332) (69,990,231)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

Á�·� �¦ �́�µ�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� 13 363,195,916 - 455,000,000 140,000,000

�nµ¥�º�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� - (5,402,099) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 - 14,504,657 - -

�nµ¥�º�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �µ��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - - - (45,300,000)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 (19,524,528) - - (315,343)

343,671,388 9,102,558 455,000,000 94,384,657

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

Á¡ ·É¤�¹Ê�(ลดลง) สุทธิ 69,287,685 (3,582,335) 40,358,900 (1,896,393)

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

คงเหลือปลายงวด 103,725,739 63,060,848 45,226,790 6,306,438

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

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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�และดาํเนินกิจการ

ในประเทศไทย 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

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 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

ขอ้มลูทางกµ¦ 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 ¤�¼¦ �r�µ¤�¦ ³ �µ«��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Îµ�́�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³

ตลµ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥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«

��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Îµ�́�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�̧É° ° กภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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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 

�o° ¤ 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

เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ��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 �o°�

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางกµ¦ 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) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�21 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°�� �́�าเช่า

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) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧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) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�38 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·นระหวา่งกาล

Á¦ ºÉ°�การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

13

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¦ �́��̧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(ต่อ)

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

   (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�3

   (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �nµ¥Ã�¥ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

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�·��µ�

�̧É¥�Á̈·�

Á¦ ºÉ°��ส่วนงานดาํเนินงาน

การตี�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°��̈��¦ ³ �°��oª ¥ �́�µÁ�nµ®¦ º° Å¤n

การตีความมาตร�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¦

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�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 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�15 Á¦ ºÉ°�� ·É��¼�Ä� �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·�งาน  

�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 

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



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

14

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��¤�̧µ¦ °�·�µ¥Ä®o�́�Á��Á�̧É¥ª �́��µ¦ Â�̈� £ µ¡ �°�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Áงิน 

�̧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

การวิเคราะห์กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละรายการใ���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

ใ���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¤ °̧ ¥¼n Îµ®¦ �́�µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ

ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อกµ¦ �́��́��̧®¦ 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

¦ °�µ¦ �́��́��̧�̧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 

มาตรฐานการบ�ั�̧��́��̧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

แยกจากกนัว่า ควรจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน®¦ 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��Å�o�́�£µ���ª��°�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧�°�¤µ�¦ �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��́��̈nµª Å¤n n��̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́

มาตรฐานการบญั�̧��́��̧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¦

�µ��́��̧�́��̈nµª �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) 

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�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�ª ·�̧

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�¥�̧É¤ °̧ ¥¼nÄ��́��»�́� Îµ®¦ �́Á®�»�µ¦ �r

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�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�

��́��̧É�8 Á¦ ºÉ°�� nª ��µ��Îµเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

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

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧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



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

16

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี กา¦ �¦ �́�¦ »�¤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 ��»¤�

Ä®o�µ�Á̈º°�Ä��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ�°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª ��»¤Ã�¥ª �́�µ�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ม หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ

�°��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�¦ �µนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¤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���́�° ºÉ�¤·�o° ��Îµ¤ µ��·�́�·Ä�o¥�Áª o�¤ µ�¦ �µ�

การรายงานทางการเงินมีการกาํหนดใหเ้ปิดเผย 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�°�

 ·��¦ ¡́ ¥r�°�Â�n̈³  nª ��µ�Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ ¦ µ¥�µ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ�́Ê�Ä®o�¼o¤ อ̧าํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน การปรับปรุง

มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 

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

�µ¦ �¼¦ �³ �Â̈ 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

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧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��Â̈ ³ ¤�̧µ¦ �Îµ�́� ·��·�°��¼ö��»�Ä��µ¦ Á�oµ�¹�

สิ��¦ ¡́ ¥r�°��°��»���µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�5 Å¤nÁ�̧É¥ª �o°��́��̈»n¤�¦ ·¬�́



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)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั�̧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�7Å¤nÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��̈»n¤�¦ ·¬�́

�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 (เช่น คะแนนหรือได้รับสินค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าต° �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¤�¦ ·¬�́

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�17 กาํหนดแนวปฏิบติัในการบนัทึกการจ่ายสินทรัพยน์อกเหนือจากเงินสด

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

กล่าวถึงการกําหนดเวลารับรู้เงินปันผลค้างจ่าย การวดัมูลค่าเงินปันผลค้างจ่ายและการบัญชีสําหรับผลต่างระหว่าง

มูลค่าตา¤ �́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥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¦ และอุปกรณ์ 

�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®ö¼��oµÁ�oµ�¹� ·��oµ®¦ º°�¦ ·�µ¦

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 �Îµ®��ª ·�̧�µ¦ ��·�́�·�µ��́��̧Ä��µ¦ ¦ �́¦ ¼o ·É��¼�Ä��̧É�¼oÄ®oÁ�nµÄ®oÂ�nผูเ้ช่าสําหรับ

 �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ���µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧ÊÅ¤n¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈»n¤�¦ ·¬�́



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¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�27 ได¤้ �̧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 �างดงักล่าวไดมี้การให้

�́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¤n¤ �̧̈�¦ ³ ���n°

กลุ่มบริษทั 

การตีความมาตรฐµ��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 �Îµ®��Â�ª �µ�Ä��µ¦ ��·�́�· Îµ®¦ �́¦ µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�£µ¥Ä��·��µ¦ Ä��µ¦ พฒันา

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° �̈»n¤�¦ ·¬�́

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 ผูบ้ริหาร�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

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไ�o¡ ·�µ¦ �µÂ̈ oª ª nµ nª ��µ��̧É¦ µ¥�µ�¤�̧́��̧Ê

- ธุรกิจ�̈·�Â̈ ³ �Îµ®�nµ¥�ÎÊµ�µ̈ ทรายÂ̈ ³ �µ��ÎÊµ�µ̈

- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

- �»¦ �·�° ºÉ�Ç

�́Ê��̧Ê�¼o¤ °̧ Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Ä�o�ÎµÅ¦ �n°��nµÄ�o�nµ¥£µ¬Á̧�·�Å�oÄ��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ�



บริษัท �ÎÊµ�µ̈ �»¦ ¦̧ ¤́ ¥r��Îµ�́� (มหาชน) 
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สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

19

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

สําหรับงวดสามเดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 

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 296 319 306 168 37 47 29 37 668 571 (139) (34) 529 537

- ต่างประเทศ 987 1,072 - - - - - - 987 1,072 - - 987 1,072

รวม 1,283 1,391 306 168 37 47 29 37 1,655 1,643 (139) (34) 1,516 1,609

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 118 155 33 6 17 19 (3) 1 165 181 19 (8) 184 173

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (126) (78)

ตน้ทุนทางการเงิน (35) (31)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1 (13)

กาํไรสาํหรับงวด 24 51

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สินคา้คงเหลือ  788 569 133 122 - - - - 921 691 (36) (25) 885 666

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�� 1,433 1,153 115 115 473 479 257 50 2,278 1,797 3 3 2,281 1,800

 ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ� 3,561 3,211 408 594 311 72 19 3 4,299 3,880 (2,919) (2,448) 1,380 1,432

สินทรัพยร์วม  5,782 4,933 656 831 784 551 276 53 7,498 6,368 (2,952) (2,470) 4,546 3,898



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

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

ข้อมูลทางการเงินรวม (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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 688 646 473 277 92 81 109 114 1,362 1,118 (270) (99) 1,092 1,019

- ต่างประเทศ 1,424 1,855 - - - - - - 1,424 1,855 - - 1,424 1,855

รวม 2,112 2,501 473 277 92 81 109 114 2,786 2,973 (270) (99) 2,516 2,874

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 334 518 52 24 48 43 (1) 5 433 590 9 (7) 442 583

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (249) (208)

ตน้ทุนทางการเงิน (64) (58)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (19) (64)

กาํไรสาํหรับงวด 110 253

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สินคา้คงเหลือ  788 569 133 122 - - - - 921 691 (36) (25) 885 666

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�� 1,433 1,153 115 115 473 479 257 50 2,278 1,797 3 3 2,281 1,800

 ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ� 3,561 3,211 408 594 311 72 19 3 4,299 3,880 (2,919) (2,448) 1,380 1,432

สินทรัพยร์วม  5,782 4,933 656 831 784 551 276 53 7,498 6,368 (2,952) (2,470) 4,546 3,898



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 300,000 384,250 60,000 69,500

Á�·�  µ���µ�µ¦ �¦ ³ Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª ��µ¤ 103,425,739 34,053,804 45,166,790 4,798,390

103,725,739 34,438,054 45,226,790 4,867,890

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

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 32,913,050 70,516,512 27,798 -

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15,266,837 1,308,319 - -

คา้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,549,517 - - -

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 8,401,633 8,250,423 8,250,423 8,250,423

59,131,037 80,075,254 8,278,221 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 50,880,614 71,824,831 27,798 -

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

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 151,755 7,519,205 - -

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 162,282,338 - 28,657,872 25,325,912

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 217,124 - 33,372,802 5,715,940

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 172,744 - 3,575,940 2,099,359

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - สุทธิ 162,823,961 7,519,205 65,606,614 33,141,211

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�

เงินทดรองจ่าย 3,280,844 7,299,784 441,230 446,930

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 15,346,867 6,712,892 10,534,173 52,693

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 25,908,909 - - -

�°�Á�̧Ê¥�oµ�¦ �́- กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - - 33,418,300 12,836,626

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�- กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - 56,082 - -

44,536,620 14,068,758 44,393,703 13,336,249

258,241,195 93,412,794 110,028,115 46,477,460



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ¨ ¼�®�̧Êชาวไร่ - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

 บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�µª Å¦ n 848,366,635 1,135,292,107 124,458,442 133,720,664
หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (108,862,481) (110,451,309) (106,117,046) (106,117,046)

739,504,154 1,024,840,798 18,341,396 27,603,618

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

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 693,262,099 241,225,716 - -

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 21,986,571 739,519,677 - -

ฤดูการผลิตปี 2555/2556 6,675,204 16,593,909 - -

ฤดูการผลิตปี 2554/2555 1,984,318 4,232,141 - -

ฤดูการผลิตก่อนปี 2553/2554 124,458,443 133,720,664 124,458,442 133,720,664

848,366,635 1,135,292,107 124,458,442 133,720,664

หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (108,862,481) (110,451,309) (106,117,046) (106,117,046)

739,504,154 1,024,840,798 18,341,396 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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 13,437,920 3,546,388 - -

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 5,037,552 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

21,681,221 18,648,854 2,123,412 2,123,412

หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� - - - -

21,681,221 18,648,854 2,123,412 2,123,412



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

สินคา้สาํเร็จรูป 771,196,476 581,151,339 - -

 ·��oµ�ºÊ° ¤µÁ¡ ºÉ°�µ¥ 90,304,695 93,512,097 - -

สินคา้ระหวา่งผลิต 7,469,481 5,850,996 - -

วสัดุโรงงาน 15,806,570 24,604,187 - -

หกั  �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ¨ �¤¼̈�nµ (63,182) (39,003,387) - -

884,714,040 666,115,232 - -

9  ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ 16,186,812 3,243,427 93,343 -

£µ¬�̧ºÊ° ¥ง́ไม่ถึงกาํหนด 25,574,406 23,991,580 19,371,420 19,706,570

° ºÉ��Ç 2,962,911 12,358,184 250,685 5,974,178

44,724,129 39,593,191 19,715,448 25,680,748

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

¦ µ¥�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥���ª �́�̧É��Â ���µ�³�µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �¤�̧́��n° Å��̧Ê:

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

สําหรับงวดหกเ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

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

วิธีราคาทุน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

�ºÉ°�¦ ·¬�́ บาท บาท

บริษัทย่อยทางตรง 

�¦ ·¬�́�Ã¦ ��µ��ÎÊµ�µ̈ �»¦ รั̧มย ์จาํกดั 1,049,000,000 1,049,000,000

บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 70,879,400 70,879,400

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน 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

30 มิถุนายน 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�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

Śŝ

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

ข้อมูล ข้อมูลทางการเงิน

ทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท

สําหรับงวดหกÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บาท บาท

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

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r 534,300,378 623,123

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (7,461,232) (7,461,232)

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ (45,728,807) (1,913,749)

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,281,416,246 23,022,365

12 Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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� 261,220,527 602,211,544 1,221,466 2,391,276

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- กิ��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 742,788,750 14,833,838 240,257,465 242,160,251

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

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,484,050 20,948,425 1,219,495 1,969,821

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 4,844,936 - 1,687,500 -

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 31,435,787 127,394,836 30,000 30,000

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 11,794,907 77,212,966 193,560 153,618

1,058,568,957 842,601,609 246,022,837 248,118,317



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ŚŞ

13 เงินกู้ยืม

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 1,840,212,006 1,471,361,222 855,000,000 400,000,000

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

£µ¥Ä�®�¹É��̧

      สถาบนัการเงิน 162,321,789 85,116,470 - -

®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ��µ¦ Á�·� 11,907,380 14,874,495 326,597 1,179,778

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,014,441,175 1,571,352,187 855,326,597 401,179,778

ส่วนของไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 595,177,801 691,907,648 - -

®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ��µ¦ Á�·� 14,191,702 15,486,033 - 10,656

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 609,369,503 707,393,681 - 10,656

รวมเงินกู้ยืม 2,623,810,678 2,278,745,868 855,326,597 401,190,434

�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª�°�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª ��Å¤n¦ ª ¤®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·���สําหรับงวดหกÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

Â̈ ³  Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา 777,024,118 893,992,548 - 2,862,548

�¼o¥º¤Á¡ ·É¤ - 65,820,000 - -

จ่ายคืนเงินกูย้มื (19,524,528) (182,788,430) - (2,862,548)

ยอดคงเหลือ 757,499,590 777,024,118 - -



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

Śş

14 ®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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®�� 25,128,311 23,329,240 4,289,155 2,030,775

Á�oµ®�̧Ê�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ 1,078,290 5,614,294 - 1,620,009

£µ¬®̧�́����̧É�nµ¥�oµ��nµ¥ 3,390,852 4,292,548 1,132,482 914,137

° ºÉ��Ç 2,025,940 1,643,168 - -

31,623,393 34,879,250 5,421,637 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�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 676,750,000 1 676,750,000

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรไดจ้นกว่าสํารอ��̧Ê�³ ¤ ¤̧ ¼̈�nµÅ¤n�o° ¥�ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �10

�°��»����³ Á�̧¥�� Îµ¦ °��̧ÊÅ¤n µ¤µ¦ ��ÎµÅ��nµ¥Á�·��́��̈Å�o



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ŚŠ

17 ¦ µ¥Å�o° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

¦ µ¥Å�o¦ �́�oµ��¦ ·�µ¦ ° ºÉ� 1,844,392 836,568 27,270,900 23,220,900

®�̧Ê ¼�Å�o¦ �́�º���̧¢o°� 167,160 186,235 167,160 184,500

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 214,952 250,000 214,952 200,000

¦ µ¥Å�oÁ�È�Á�̈È�° ºÉ��Ç 1,954,536 6,611,979 58,291 31,146

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ 951,328 466,895 12,525,498 4,311,533

° ºÉ��Ç 284,700 195,719 71,190 55,485

5,417,068 8,547,396 40,307,991 28,003,564

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

¦ µ¥Å�o¦ �́�oµ��¦ ·�µ¦ ° ºÉ� 4,142,122 1,654,273 54,541,800 46,441,800

®�̧Ê ¼�Å�o¦ �́�º���̧¢o°� 260,546 665,947 260,546 664,212

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 214,952 250,000 214,952 200,000

¦ µ¥Å�oÁ�È�Á�̈È�° ºÉ��Ç 5,613,429 10,240,143 1,612,212 2,318,844

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ 2,450,707 1,520,816 21,386,349 4,974,476

° ºÉ��Ç 531,590 256,122 138,080 113,781

13,213,346 14,587,301 78,153,939 54,713,113

18 ภาษีเงินได้ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดสามÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 6,605,343 11,488,293 (598,436) 584,429

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (7,236,247) 1,556,814 (11,651,408) 37

(630,904) 13,045,107 (12,249,844) 584,466

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 16,170,608 58,413,218 896,909 1,853,035

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,888,597 5,824,755 (11,736,066) (54,560)

19,059,205 64,237,973 (10,839,157) 1,798,475



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

Śš

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¥

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

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�

โดยทางตรงหรือทางออ้¤�®¦ º° ° ¥¼n£µ¥Ä�o�µ¦ �ª ��»¤Á�̧¥ª �́��́��¦ ·¬�́�¦ ª ¤�¹��¦ ·¬�́�̧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¤ ̧ ·��·° °�

เสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั 

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

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

รายการค้ากบับริษัทย่อย 

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ - - 12,218,043 4,033,525

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

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 311,924 337,475

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

   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 989,030,071 1,070,044,054 - -

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

�ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ 592,700 2,367,312 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 38,143,995 17,584,485 - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87,740 87,740 - -



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน 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°��́�(ต่อ)

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

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

รายการค้ากบับริษัทย่อย 

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ - - 20,581,674 4,033,525

¦ µ¥Å�o° ºÉ� - - 54,541,800 46,441,800

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 624,754 698,298

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

   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 1,428,731,171 1,858,865,313 - -

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 90,000 60,000 90,000 60,000

�ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ 7,472,145 12,750,069 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 65,911,274 50,091,641 - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 175,480 175,480 - -

��ª �́�̧É�30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 �¦ ·¬�́¥n° ¥Â®n�®�¹É��Å�oÁ�oµ�ºÊ° �̧É�·�จากกรรมการเป็นจาํนวน 8,674,400 บาท �¹É�Å�o¤¸

การชาํระเงินและโอนสินทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ 



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

śř

20 ¦ µ¥�µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧Éยวข้องกนั (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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

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

บริษทัยอ่ย - - 65,606,614 33,141,211

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ��Ç 162,823,961 7,519,205 - -

162,823,961 7,519,205 65,606,614 33,141,211

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

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ��Ç 21,681,222 18,648,854 2,123,412 2,123,412

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧Éยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย - - 33,418,300 12,836,626

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

บริษทัยอ่ย - - 240,182,465 242,160,251

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ��Ç 742,788,750 14,833,838 75,000 -

742,788,750 14,833,838 240,257,465 242,160,251

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

บริษทัยอ่ย - - 1,413,351 1,413,351

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ��Ç 4,844,936 999,400 1,687,500 999,400

4,844,936 999,400 3,100,851 2,412,751

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

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ

�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - - 826,499,325 451,409,325



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

śŚ

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

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

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³  Ế� 11,827,832 8,358,688 6,592,832 4,503,688

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 340,764 2,402,663 203,351 1,814,367

12,168,596 10,761,351 6,796,183 6,318,055

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³  Ế� 18,349,248 14,889,404 9,899,248 8,184,254

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 681,530 4,805,325 406,703 3,628,735

19,030,778 19,694,729 10,305,951 11,812,989

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

�¹É�Á�È��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��¤¤̧ ¼̈�nµ�µ¤ �́�µเป็นจาํนวน 5.29 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 28 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ) 



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

śś

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¦ �̧Éคู่สัญญา

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° ¥Â̈ ³ �ÎÊµ�µ̈ �¦ µ¥Ä��¦ ³ Á�«Å�¥Á�È�¦ ³ ��Â�n��́��̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ®ª nµ�Á�¬�¦ �¦ �µª Å¦ n° o° ¥Â̈ 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�́���°����ขายไดจ้ริงมีผลอย่างมาก

ต่อการคาํนª �¦ 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¥Â¨ 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¥�»�

กลุ่ม�¦ ·¬�́¤ ¦̧ µ¥�nµ¥  nµ¥�»�Ä��µ¦ �ºÊ° Á�¦ ºÉ°��́�¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 110,900,998 14,874,495 1,095,000 1,179,778

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

110,900,998 30,360,528 1,095,000 1,190,434

®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́��µ���µ�µ¦

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 �̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ®̧�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́��¹É�° °�Ã�¥��µ�µ¦ Á®¨ º° ° ¥¼nÁ�È��Îµ�ª ��3.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 : 3.6 ¨ oµ��µ����¹É�Á�̧É¥ª �́�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ���·�́��µ��¦ ³ �µ¦ �µ¤���·�»¦ �·��°��̈»n¤�¦ ·¬�́



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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

śŜ

22 ภาระผูกพนั (ต่อ)

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

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 �̈»n¤�¦ ·¬�́¤ £̧ µ¦ ³ �¼�¡ �́Á�̧É¥ª �́� �́�µ�µ¥ ·��oµ�̧É¥�́Å¤nÅ�o n�มอบจาํนวน 1,905 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 1,747 ลา้นบาท) 

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

�¦ ·¬�́¥n° ¥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¤�̧É¦ ³ �»Ä� �́�µ

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¦ �°��¦ ·¬�́��»¦ ¦̧ ¤́ ¥r�Á¡ 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 


